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·Ticaret gemileri korsan 
hücumlarına """' ugrayor 
Esrarengiz tahtelbahirlerin ve Franko 
tayyarelerinin faaliyeti deniz ticareti 

için emniyet bırakmadı . .. 

Şiddetli 
tedbirler 
isteniyor 

HarsllJa 9 <A,A,) - Marsilya radyosu 
Ktlstakiı vapurunun imdat lşareU verdiği_ 
nl Cezair<.len ö~rendlğlni bildirmektedir. 

Vapur, Cezalrin 18 mll garbindc bır tayys 
re tarafından bombardıman edUmlştlr. 

Fransada endişe 
Paris, 9 lA,A,ı - Akdenlz<le gemilerin 

bombardımana nıaruz kalmaları matbuatıo 

nazarı dikkatini celbetnıektedlr. 
Journal gazetesinde Scnt • Brice bu busut 

ta göyle yazıyor: 
Akdenlzdekl hava hUcumlan o kadar 

ı;oğalruaktad.ır ki bunların fena te.sadU!ler 
neUceslndo vukua geldiklerine inanmak giL 
tikçe gUçle§lyor. Harp halinde bulunulduğ'J 
kabul edilmemekle beraber bllflll mevcut ol • 
-. ......... _ .. _,, ._ ...... , .............. :hti_lltt..-••• .. -

Populalre gazetesi alyor ki: 
'•Fa.otıt ta.yyarelerlni bitaraf gemilerin il. 

zerinde talim yapmak hevesinden ve esraren 
giz tahtelbahlrleri Fransız kara suıannrls 

İspanyol vapurunu bombardıman etrnekt"n 
vazgeçirmek için gayet ciddi tedbirler &! • 

' mak lA~ımdır. Filhakika Sete-dene bir tııpan 
yol \'llpuru tayyarelerln bombardımana m11.. 
ruz kalmıştır. Fakat yalnız tf'dblr almaklll 
da iktifa etmemelidir. Denizlerin ııerbestist. 
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(Devamı 4 1tncilde) 
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Tim ar haneden 
kaçan deli 

A1'sarayda yangın 
yerinde ya"alandı 

I 
Tımnrlımıe 1.-at;l: m Si"cymmı oğlu 

lr!ıa~tnfa bı( ~al>:ılı Al<.<roraydn ... 
(l'a::wı R incide) 

D@!Mt sa'{Co ırDaı : 

ltaıyun istasyonları
nın lüzumsuz bir 

zahmeti 
İkide bir radyoyu karıştırırken ttaıy8n 

lstaayonlarmdan garip §ivell bir tUrkçe ne 
ttalyaya has olduğunu tahmin ettigimiz bir 
idare s:ıııtemlnln methedildiğini anlar gibi 
oluyoruz. 

Türk dlnlryfcllerlnln buna ihtiyacı rılmaııa 
gerek, İtalyan lstıısyonları faşizmin muhu. 
t!C'natını Ttlrk diliyle anlatmak için hcyhun"' 
bfr ne:ı:akfl't ve zahmet ihtfyar etmektcdlrlc:-. 

Tllrk dinleyiciler l!L§lzmln ne olduğunu bl. 
lirler. HABER 

Yaralı ltalyan askerlerinin Franko 1·:uvvetlcriy1e beraber çarpı.ştıkla" 
ispanyadan döndükten sonra Napolü.le almmı.ş resimleri ... 

F ransada casus salgını 

Bir Alman casusu 
daha yakalandı 

Elektrik malzemesi satıcısı rolflntt 
oynıyan bu adam gizil bir radyo 

istasyonu bile işletiyormuş 

Art:st: 

4© 
~ırtns~ 

maycOaııro ırn o 
<Sllr0'1701r • 

(Ya....""t.Sı 8 incide)' 

Mayo: 29 

Ağır topçu livamız 
manevra sahasında 

Misafir erkanı harbiye heyetleri 
gelmeğe başladılar (Yazıs, ~. üne~> 



2 HABER - :A'Kşam postası 

1 Hô.tıralar ve mi!!_ahedeler... 1 

Hirotanın 
söylediklerini 

ok duktan sonra ••• 

Sait Halim Paşanın 
kurduğu çete ! 

/(a11/ıcada masum bir saz eğ,en<:esi 
ne gülünç vehımleı uyand11 t1lışlı ? 

Va zan: Şek ip Gündüz - 2- Vaızaın : Aha (iü11düz 

Japonya Hariciye Nazın S. E. Hi
rotanın Tokyo pnrlam:ntosunda scivle· 
diği aon nutku, cihan sulhüne ı.Jniil 

ba~lamıı ve milletlerin istihdaf f:l~•I •• 

leri menfaatlere ancak mc§ru vol!a. ·!.111 

ulaştıkları ta!<dirde haklı nd<!edilc: IJ :c
ceklerine inanrnıı, Balkan Paktı ıle 

Garbi Aıya Paktına cıından tarafUlr, 
yani tam manaSİyle medeni bir f\Hlıpa 
lmın idrakine ı.rğdırmak müm~tüıı ı'<' • 

ğildir. Japonya Hariciye Ne..Arrti--. in 
en mahrem ~ifrelerini kullanmak ;.TI • 

kanını elde ('tmcden bu nutkun sırrına 
alnl erdirmek beşeri havsalanın haddi 

olamaz! Türkçeye, Fransızcaya, lngi • 
lizceye ve Almancaya yapılmış "lan 
tercümelerini huıuıi bir dik.katle o!ıu

duğum hnldt S. E. Hirotanın &Öıleri 

benim için hala Japon dilinin earannı 
muharaza eden bir gizli vesika mahi • 

yetinde bulunuyor •• Bu nutukta, Uzak 
Şark İmpamtorluğunun ıon altı y,Jını 

doldunm iç kavgaların, parti münafe • 

retlerinin, ıiyasi suika1tlerin, hükumet 
dllrbelerinin, ordu iııyanlannın ikt11adi 

buhranlann hepsinden S. E. Hirotıt • 
nın sapasağlam çrkmıı 

~ıırarengiz bir ifade var. 

Şu cümleye halanız: 

olması kadar 

"- Japon ordusu, hükUınet tarafın • 
Clan i11tenilen muslihane aureti tesviye. 
yi mümkün kılmak için harekata de • 
vam ediyor.,, 

Askeri hareketlerin nihai bir zafer 
sonunda ıalibin emre~ceği tartlar 
içinde yapılan ıulhlerle neticelendiii 

malumdur. Fakat "muslihane bir surf'ti 
teııviye;, için 'Silahsız halkm mitra\yöa-

le taranCfıgı, betbaht köy yavrulannın 
tayyare bombıılariyle param parça edi
lerek pirinç tarlalannm çamurlu ıulıı· 

rına gömüldüğü bugüne kadar ne gÖ· 

rülmüş, ne iıidilmiıtir. Asker sarih bir 
kuvvettir; ancak bir düımana J...ır~ı 

cephe tutar; asaleti, kıymeti ve yüksek 
saygılara muhatap olmasmm sebebi bu

dur. Uzak Şsrkta cereyan eden hedi • 

&e)ere bakbkça Japon ordusunun bu 

meııle.k ve ıan'at ahlakı dıımda kulla • 
nılıtU\'kta olduğu :zannına düşülüyor. 

Buun için herhangi bir Japon devlet ft· 

damm S. E. Hirota gibi deıi&e edilme 
ııi güç fonnülleı- kullanmadan konuı • 

ması ve Japon ordusunun ancak milli 
Japon emellerine engel olan bir düı • 

man gösterildiği için harekete geçmiı 
bulunduğunu açıkça ııöyleyebilmesi bu 

ordunun askeri tcrcfi ve aakerlik hay
siyeti balamlanndan artık vazgeçile • 
mez bir lüzum olmuıtur. Aksi takdirde 

son hadiseyi çıkaran, §İmali Çini büı • 
bütün emniyetsiz bir hale sokan, Mil -
letlerarası muahedelerle tanınmıı hak

lara ve Çindeki imtiyaz mıntakalu;na 
salchran, bir Fransız devriyesini kur • 
§Unlıyan Pekine giren ve şimdi de aa
rip bir tarzda "muılihane tesviye ıhı • 

retleri aramağa memur edilen bu aon 
sistem siliıhh kuvvetlerin,, eıki Çin 

Boxerlerindcn farkı kalmaz ve tnedeni 
milletler bunlann ıerrinden kurtulmak 
için de bir anlnıma yapmak zaruretin

de kalabilider. 

Japonyanın büyük cür'eti galiba, 
l 900 yılında ( Boxıer • Bokser) ($ Here 

karıı elbir:liği ile hare.l<ct eden Tiyt'a -
Çin'i ve Pekin'i alıp o devirdeki şimali 

Çin kargaııt.lığını ortadan kaldıran bir 
Avrupaya raıtlamamaaından ilet"i aeli

yor. 

Japonyanın şimali Çinde bugünkü 
dcrcbcyJif;c dc\•am edip bazı A"rupa 
devletlerini yc'!'\İ yeni kötü misallere 

teşvik edememesi, ve dünya efkarı u • 
mumiycıinin mütemadiyen hiçe ııııyıl· 
maktan hala• olması için, iyi yiirckli 
İn&anlann devamlı bir azap ve işk .. n
c:eden kurtulabilmeleri için, cihan ~ul

hi:nün tem•lini sağlamlaştırmak İtti • 
yenlerin bu lns1tni emellerinde mu..:ıtf· 
lak olabilmç\eri için öyle bir Avrupa • 

( 

Japoıı Hariciye Nazırı Hirofa 

mn tekrar ~imasını mı temenna et· 
meli? 
Hoı ... O Avrupa da iyi bir Avıupa 

değildi ya ... 
Şekip GONDO.Z 

(il'-) Mançu lmparatortutunun ııon devirle. 
rinde Ulriyen \'e serili& yapan Çinli ullere 
Terilen ad. 

Habeş Krah 
Tahtından vaz 
geçmlyeceğlnt 
tekrar ediyor 

Loıı<lı•, ' (A.A.) - Uot\Jı::~ ımpara • 
toru, dün akşam, a§Bğıdaki beyanatta 

bulunmuştu!' : 

••- Tahtımdan ferağat edeceğime 

dair olan şayialar asılsızdır. Ne impa • 

ratorluğumdan ne de memleketimin is
tiklalini yeni len alması için gayretle -
!"İmden kat'iyyen feragat niyetinde 
değilim. ,, 

Habeş impıratoru, ayni zamanda 
ıkametgahını değiştireceği hakkında

ki şayiaları rla yalanlamıştır . 

Erzurumun 
faaliyeti • 

ımarı 
lloğu O nl versltesl 

bu şehirde kurulacak 
Erzurum 10 - ıı:rzurumd& kurulma.ısı ka. 

rarlllf&n bUyUk ve modern iplik fabrlkaaı 
için tetkikat yapmak Uzere Malatya fabrl. 
kaaı mUdUrU ile iki mUhendl8 ııehrlmize gel. 
ml§lerdlr. 

üçUneU umum1 mUfetUıı Tahsin Uzer ~
tediye ııalonunda bir haabihal YApmış, ez. 
cUmle §Öyle demtıtır:-

K.ılcnaere bakarken bir tedaiye tu
tuBuın. Şoför! dön geri! Yeniköy önün 
dcyi.ı. Yavaşla! istersen durl tlç arka 
daşım başbaşa vermişler İstanbul tifo 
suna habire çare buluyorlar. Gözlerim 
kıyılarda düşünüyorum. Yeni yalın kat 
direkli yalının kapalı pencerelerinden 
sızan görünmez bir acı içime doluyor: 
Zavallı Fethi Yamanı anıyorum. içinde 
bir gün oturmadan dünyaya gözlerini 
yuman bu yi~it arkadaş ne temiz, ne 
erkek bir adam ve insandı .• 

(Not: Adam olmak başkadır, insan 
olmak başka. Arada incelik vardır. iki 
sini l.ıirden olana da Fethi derler. Her 
kes olamaz.) 

Şimdi kanaryaları bile ötmiyen bu 
yabdan gözlerimi çevirdim. ötede eski 
sadrıazam prens Sait Halim paıanın ya 
lısına baktım. içimden gülmek ve mı 

rıldanmak geliyor: Vay hain Sait Ha 
lim va}'!. Vay çalğıh müfsit vay .. Vay 
devlet, saltanat düşmanı vay 1. Sen bir 
hiyanet ve cinayet çetesi. çete değil or 

dusu kurarsın ha?! Bütün istanbulu ze
hirler, bir suikast donanması halinde 
Boğazde toplarsın ha!? Yüriiyün zab 
tiyeler! Çullanın hafiyeler! Salıdırın ya 
verli silahşorlu çatanalar 1 Hüryaaaa ! .. 

Bu geçmi§ zamanın hayali, cigeri iki 
para etmez kısa hikayeııi şudur: 1901 
veya iki. Prens Sait Halim paşa gayet 
güzel tenis oynadığı gibi gayet güzel 
ud çalardı. Bir kaç defa dinlemek zev 
kine enniştim. Faka• sarayında değil, 

Malta zindanlannda .. 

Prenı musikiye son !derece meraklı 
olduğu kadar musikicileri taltif ve hi 
maye ederdi. Yalısında sık sık muaiki 
ziyafetleri verirdi. 

lfü yaz mehtabı, 
ri oluyor. Emirgandan doktor deli Arif 
bey bir saz tertip eder. Kemençe ama 
törlerinden Aksaray - Yusufpaşalı 

meşhur Ali bey. kemancı meşhur Olga 
lavtacı Orik, santurcu Göksulu meşhuT 
Ethem bey. ~esi güzel doktor "'Sabri fa 
11n filan .• Sandallarla d~ize açılırlar. 
Yasakliyan yok. Meşhur hanende Arap 
Hüsam - ki doktor Sabrinin rakibi idi 
- ayrı bir parti ile Bebekten çıkmış. 

Beylerbeyli Faik bey de kemancı Mem 
duh, udi Afet, falan üçüncü bir gurup. 
Haber alındı ki Kanlıcada Sami beyin 
yalısında da saz var Nigar hamm da o 
radaymış. Boğaziçinc mehtaba çıkan 
saz heyetleri mutlaka Kanlıca koYuna 
uğrarlardı. Koy çok akis yaptığı için 
hanenıdeler burada yarış ederlerdi. Hem 
koyu ziyaret hem Sami beyi. İki yaka 
dan aandalar akın ediyor. Böyle lstan 
bulun en seçkin dört sazı bir araya ı:c
lir de halk dayanrr mı? 

••- Erzurumda buı;Un fazla yıkıcılık ya. 
pıldığr &'ÖrUIUyor, flLk&t bu, yeni Erzurumu 
yapmak için zaruridir. Şehirde medeniyet 
tarihinin övUnUleeek Abideleri nrdır. Bun. 
lan, Erzurumıı gtızelleııtlren bu eserleri kıs. 
kançlıkla koruy1Lcıı.ğız. Bu Abidelerin baııın. 

da Çifte minare. Lala p&f&, İbrahim paşa. 

Nağnuınlı camileri vardır. Bunların elf'afla. 
rmdakt barnJ:alan k.ııldıraca:!!'ız ve e:ıerleri 

temiz parklıırla çevrelcyeeceğiz. lkl yıl son. 'ı 
rıı bite medeni dlinyadan aes ve refah ulaş. 
uro.eak ııtnıendlfcrl yr.nl ve temiz Erzıırumdll 

Binden fazla sandal Kanlıca önünde, 
Yalıdakiler de takım taklavat !denize 
çıkma•unlır mı? Herkes Prens Sait 
Halimin merakını biliyor, (bir ıürpriz 
yapalım) diyerek bütün ııandallar o tara 
fa. Tesadüfe ne denir? Meğer Prensin 
yalısmlda da seçme bir saz varmış .. 
l~i sıraya bindirirler. Her takım bir fa 
sıl yapıyor. Sait Halim paşa misafirleri 
le yalının rıhtımına çıktı. Vakit epi geç 
Birdenbire snndalar allak bullak oldu. 
Köpekbalığı görmüş ciro:?lar gibi dağı 
lıyor. Daha dogrusu dağıtılıyor. 

Silahşorlar. elleri tabancalı imanlar, 
7.abtiyeler, polisler, siviller. yaverler. 

ııelAmlıyaeağız. 

F.skl ve harap f:rzunıııı fona 
canlı bir eseri idi. Yeni ı:rzunım 

idarelerin 
A tatllrl< 

~ urdunıın mlirl'ffC lı \ 'I' v11rlıklı hlr manııırc.ııl 
olneRlttır. Ycnı nıuall!m okulunun llO)!ıı ün!. 
vrmleırt rıtacıı:tını AtatUrkten aldı~ım il. 
ha'Tlla mllj,le'erim .... 

lng··tereie posta nakliyat ı 
tayyare ile ya prlacak \ 
ı.ondra, 'ı IA,.\,ı Gaz.ctelerin \'erdikle. 

rl babcrlcrc J;'Öre, çok lı.ıım bir zanıanıl11 im . 
rııre.Lorlulı <hhllln le btltıln posta nakllyııtı 1 
hir munzam Ucrete tabi otmakarz.ın, tayya. 
re ile yapılacaktır. Posta, AvusturaıyayA. ı l 
i.10 gtlnde. cenub1 Afrikaya • 11• 1 gUnde. 
ç:ı.rkt Afrl1tay:ı 2 buçuk ile dört gilnde. Hin. 
dlıt"'!l:ı iki burııl,; ile ·1 ı;iindc \'aracaktır. 

n•ı srr\ İ!I ise hu işe t11ı1.,lıı e111CC"k n'lln 2 

rll'.'nlz tıwyare~lnln ln•ııntının Ntrncsl UZPrt. 
ne derhal bll§lıyacaktır. 

Çatanalara. istimpotlara. dört çiftelere 
binmişler. Yeniköye gelmişler. Prensle 
misafirleri. içeriye ı::irdiler. Pencereler, 
pancurlar kapa ttırrldr. lambalar arka sa 
!onlara alındı. Trssss ! ~. 

Denizdekil-.:re de kamçı, '~anca. tr.kat, 
t·kme. kılıç tersi işledi. Bu müthiş isya
nı ( !) bastırmağa geleıı (Kuvayi inzi. 
batiye umum kumandanı) Sakallı Meh 
met Paşa id:. Ba~ka bir deniz fırkası 

H:: de ve doğrudan doğruya saray tara
fından ı;elen de mcı;hur Fehim Paşa ol
muştu. 

Sa:t Halim Paşaya. Mısırlı olduğu i
çin İngiliz sefiri bir pürüz çıkarır diye 
ses çıkaramadılar amma. öteki sazları 
tertip ed~nlerln çoğunu tevkif ettiler. 
Saraya verilen curnal çok dehşctliymiş: 

Pı ens Sa it Halim Pa~anm reisliği al
tında bir hiyanct çetesi kurulmuş! İstan 
bul zehirlenmiş! Saz namı altında Bo
ğaziçinde bir içtima yapılmış 1 Her iş 
tamam olunca Beşiktaşa çıkılıp Yıldız 

sarayı basılacak, Sultan Hamit tahtın
dan indirilecek. Reşat efendi çıkarıla
cak, prens de sadrazam olacakmış!!! 

Fehim Paşa Abldülharnidin sütoğlu 

idi. Çok sever ve inanırdı. Bereket ver
sin Fehim Paşa ortaya atılır, böyle bir 
şeyin uydurma olduğunu iddia eder. 
Padi§ah inanır. M ev kurlar bırakılır .. 
bırakılır amma, ondan sonra 1903 meş

rutiyetine kadar da Boğaziçin•de ne saz, 

ne ~öz .. Her ~ey yasak edilir. 
1908 den 1914 e kadar Boğaz bir po

litika ve ihtiras kayna~ı ola~ak kıor::ırı

lıl<lara daldı. Y3'nız bir defa, Balkan 
feliketin:n ortasında Piycrlotiyi eğlen. 
dirmek için bira7. ı~ık ve ses gördü. 

1914 ten 18 e kaıdar da dü~manların 
denizaltıları Rogaziçini baykuş yuva • 
sına çevirdi. Ondan sonra bir kaç mü 
tareke senesinde de iç hiyanete ve dış 
zırhlılara limanlık etti . 

Şimdi ise, Cümhuriyet nesli sa7.ı ile, 
cazı ile her koyu, her yamacı çinçin öt
türüyor. Boğaziçinin yalıları ve yolla
rı harapmış, ne çıkar? Maneviliği ve 
benliği dimdik duruyor ya .. fş bunların 
yıkılmamasında. Yalı ve yo) kolay ya. 
pılır. 

Aka GtlNDUZ 
(Bu mAkalrnin ilk kıımı dünkü ıavı

nuzda çıkmıştı.) 

~~ 
.&. M •• .,._......_._.._. ..__....___...,._ 

Paketler · 
Ahınedin annesi, bir sUrU paketle ç&r§ı 

da.n dönUnce, Ahmet derhal paket!ere yıı.pı. 

§arak, bUlUn bu gtizcl §eylerin tadına bak. 
mak lııtedl. Bunun üzerine a.nneal kendisin., 
~öyle deul: 

- Eğer, hesaplarımı yapmakla bana yl\r 
dım edersen, sa.na lııtcdlğinl verecc~lm. Sek 
ıııcn kuru§a bir pille;, iki puta ve bir buçuk 
kilo çilek aldım. lkı pasta ile bir 
buçuk kilo çilttfn fiyatı üç plpliç 
fiyatının aynidir: diğer taraftan iki 
pa!ta bir buçuk kilo çilek kadar pıı.halıcJır. 
Bana bir piliç, bir pasta ve bir kilo çileğ'ın 
Ciyatını .söyler misin? 

Ahmet, o ka•lar pasta seviyor kı, biran L 
çindr., annesinın ,·crdııti bu mcsclc)·i hallet. 
tı. Siz de bu hesabı yapın bak11lını. r.tz he. 
aap yRpıp meseleyi ha\\eUik . Cevnbını •t• 
yarın bildirccc~iT.. 

Altı hat 

• • ... 1 

.- • ••,··-.--,· - _. a.- -
1 ' 

1 • ' . ' .... -.... - .. ..ı • •• .1 

DUnkU Arap ııaçının hallidir: 
Bu re~im, kaleminizi kflğıtt.an biç kaldır. 

madan on altı noktadan ı;eçn1ek için elzeec. 
mıHlan on altı noktadan ~eçmck için çlzcce. 

Baş ıtarsonla 
sur ahiler 

3 ağustos tarihli Arap saçının hallidir: 
Böyle l§lere alıoık olan başgarson için bir 

kaç dakikalık dUşUnmck kl1fiydi ve sUrıı.hL. 
leri §U oekrtde yerleşUrdl: Birinci maııaya: 
birer litrelik iki ııUnı.hi, yannışar lltrellk 
3 ve iki tane boş ırtırahl koydu rnllsavl 7 

İkinci masaya: 3 tl\J\e birer litrelik. l ta. 
ne yarım litrelik \'e Uç tane boş ııtirahl yer. 
ıe~tlrdi. MUııa\'i 7 

üçUneU masaya: 2 tane birer l!lrclilı. :ı 
tane yarmıııar litrelik ve 2 tane bo§ sürahi 
müsavi i 

Böylece her masada 7 ııilrahl Ye hr.r mi. 
ııafır için yarım litre şarap ~·ardır. 

B~:;arııon bn meıııeleyi ikinci bir şekilde 
do halledebillrdı: 

Birinci masaya: 3 tane birer lilrrllk, 1 ta. 
ne yarım litrelik 3 tane boş ııOrahl mll.ıııwl 

7 
İkinci ma.uya: bir tane bir litrelik, :'j tane 

yanm lilrt'Jık ,.,. ı tane boş sürahi m,Usavl 7 
PçUncU m11sayA : 3 la'lr. hirer litrelik 1 ta 

nr yarım litrelik, 3 tane d,. h~~ ııUrl'hl mU. 
ıı:wı 7 kC\yabHlrıil. 

Bu bllmecemıı.l doğru halledenlerden lkı 

:JUuµıtiı ~ • 

Üs~adın ~~~ 
H ENÜZ ilk şiirJerinlt,. 

rini ya.zan gen Çiti'~ ti 
tad bildikleri. ve yahud ':,tetiP ~ 
tanmmıfi muharrirlere ı ~ 
rm fikirlerini öğrenmek ~J 

1 anlı lncakları cevabı ha cc f) 
Kendi kıymetlerinden lıiC ~...; 
yoktur ama bakalıı:n bllllukdil' er~ 

. ta :ı 
ya tanınmış muharrır. bd' " 
mi·: Ondan alınan ceva arsa tJl 
veya teşvik edici sözler ~J .. tJil' 

.. terı e•· 
yoksa, kendisine gos .. ~ 
hikayelerin değil. asıl us lir'·" 
bir değeri olmad.ğı anl811 

Gcnçl r, kendilerinde~.,. 
fihrine müracaatın ne k uğıJPu 
metsizcc bir hareket old. de 
ctnıcz'.cr. Vaktile o işi 't1Jf ,cJa!O 
ve kendisine danışt~ğıı:nıı ııcll 
'11C karlar milşkUI bır 'lfl_e" 91' 
t ğ h. d'" .. ınedık· .... 

ı ımızı ıç uşun bit 1~:.; 
veya mecmuada okuııao.sb"_, ~ 
kırnhı. hiiküın vermek nı .,.atl":J 
dır; matbu yazıda inssfl~r 19'fP"_M 
de snbestliğe scvkedeP ~ 
silik vardır. Onu okuya.fl• ııı 
milnckkid, veya tanın.Jlllf ri 
vc)'(~ccği hükmün sırf o~~ 
ettiği, sahıs üzerinde _bit

0 
~ 

mıyacağı ka.naatindedır.. ~' 
tındaki !m1..a herhangi bır..., bit 
sında size haleranla bal< _.a.iaitl 

;., ~eflU"'".b 
yoktur. Onu okurken s..- ate 
hangi bir kari sayar. ons j 
\'erirsiniz. oıı 

Hn.lbuki muharriri vcY'~ i9' 

mektubu sizin karşı.nıı.d~it 
bütün değişir, sözüniızde 51 
zmdan çıkan haberin hassı' s' 
nı vehmetnıeğe başlarS1111~iıgiil 
ceğiııiz hüküm o gen~ 11 (ıi~ ~ 
tına tesir edcbilecektır. "ylf f', 
değil lir ama size o a.nda 

0"--:.~ 
lir.) lşin içıne nah\•et de.~ .. ~ 

t.Jlllot• 
genç ban.ıı müracaat e 1 
tad diyor. Yani tenim es~rfe'Jİ 
ı.clliğini anlamış. ~c.n.dcn • • 
l) h~ı,.ı ..... ~ .. - -- • d' 
de7-5rsi.z ol ·m:ız:" dıye iıt1P n: çok. defa, onun yazıl ;çlP 
yan meziyetleri bulmanız ab' 

lş n bir başka yi.izÜ d difl' ~ 
yaşı~ı başını almış. kell ıJlı,I 
ı:ıöhret temin etmiş ~ ti J 
hepsi denecek kadar bil jle • ~-~ 
riyeti • itiraf etmeseler b ~~ 

• ıar ~ den korkarlar. Ya on ol" 
ğenıncz, kcndis ne d~ş:;::.. 
O zaman, yıllarca ugr ye, ·~ 
~etirilcn şöhret tcbl~l<~ -"·" 

. . . gıbl~ mı? .. .ıtunun ıçın o r'J · ,..... ·ıe ll"" 
gen-:lcr arnsıı;cla. ~~ndı ~~ 
o'acak, icabında mudaf~~uf. Di"""..l 
sclcr bulmak isterler .. ı:ll~ rf 
onları. teşvik edici, ıl ~ ~ 
cünıle ile minnettar etııı 

kak ıs No. da Emre. 



~ACu 
&Tos_ ıg37 == 

: 
!:Dieıa adailm 
at nınayet 
_ ~ıııınıcbı u ı 

G \·~ l>a!ıuıye ,.e Adil'e 
lotd CStn tUn Yolda .dikkatine -
ille:-.~· lialinden bır kelepçeli adam 
ÇtJı ıli}'lc rtılinııc • utanıyordu. Elini 

t:Un~oı, lcıı.arıy Un mertebe örtmeğe 
G tfiro:-du, or, boıarıy':>:o, ba§mı ö-

~ .,~t:ılcrin b' 
l;c o lt ÇOğ k 
ı na ba,ı... U orku ve tiksin-
t: hı •'l'Yor, b' k 

~· \ ttdaııar l•d ır ısmı da, ince 
a. ı... 0 uklar • · ·· "'l"'- ·•ı i':clı'y ı ıçın, gorme. 

·11 or bö , n ~nki liı ' Ylelıkle kelepçeli 
1. t~ rnernek . . ''41::, 'c göı.l . . ıstıyorlardı • 
.. " ta ,_ crırn1 .. • 
ıOtdıı ll1c1lldı A n onüm!e eski bir 

.. · l)0ktorı~r. nnern kanserden ölü-
' A. • 

l1tab1·ı· tıcaıc ,,. • 
ır ı ,,ırrn1 • • 

~ •• dcl'll· 1 • Yırmı beş gün ya-
"·· \t bs.. 1

1 erdi "'l! '"Yidj ' ' 
'llllıbt lin verd' ~. Cc11• trcnı ıgı eıa ile, bir sa. 

ıı "P y Profc .. 
'"tJ'll' !nttnda sor doktor Kemal 
~·- 1ltılıı • olarak 
"<lll. l' içi~ bir ka evden çıktım. 
..__ illlt 0 1 

bus, ondan ayrıl-
"'lll~ ırada 'k' . 
'14ı11 lit.. Ylk41,. b•: 1 1 üç sivil memur 

~11 "· ~u "'k C Cdiltr· YU bir nezaketle 
dtıı t lıttcdc . 
'- "'kir !atdığırn b' 
~ır ~ Cdılccck • • ır yazı yüzün-
~lııı '~ 0ldu~ rnııun. Lakin evde a. 
b ~ &Unu .... 
l~· ı. Çık""- ogrenerek kapıyı 

ı, titnı_ ""Clll\ı b k 
t.?ııb tli İrniı· e !emişler. Şimdi, 

\ıt,.._ . telif ırn. 
~. l&1t lcfcrtcr h· . 'il in hiç hı . akım huzuruna 
'~ llldır, ~u •rınde moıhk\ım ot-
dı... ( ltal Scf er d 
"I. ~ ltıatna .. e Yirmi altı gün 

4tıı t il buYlik ragınen tahliye edil-
ltı.ı ""tl .. azabı"" 

"'Qlı •·~ tore ... e .. ., annemi ölme. 
t ~ı· "' tnek 
l "er 1Ycl'lld • endişesi oldu. Ni-

lt tt . en Yıttni .. 
L • ht tı. 1'tu dort saat son-
~tıı Ytı Sf'kk" 1 

diııt il bir hald ın er şırınga edil-
ttli e '""at . P beni ta J 

1Yordu: Bıran 
Jıo ı. nıdı ve '"ld'" ~ "'t;c • • o u. 
tırııı Pçclj ad • • b a ...... 

ı. ltı ·•4.1 &ôrü 
utııı· d rladırn b• nce, o fena gün-

' i'" • oır .. ~tt ~- ger tnazn gun, tevkifhane-
ıı " .... ltı . Unları b" . "tl\i..._"'·,,.cdıy0rı a ırlıkte ccl. 

~1\ .._ 1ıv cı ardı li 
h11 \ '"''-~ •ı:rıo~ J\ erkesi ikişer 
11l1tıı_ t!it il\ cakJardı ~c:~t •Q~ "'"". 
~ ~ \c1 liııllınu .. • fakat scrgardi
~ tUtı.ır1ıtııçtli g soyJeyip buna mani 

'ln_ tıı rupun i • 
d~ ~ı~ ' t!Jcri ba lı çınde sokakta 

de buYük ~ Yan demirlere 
tiıı Ştııııı ~ bır tevahhuş duy 

d !ıerı., ka 
ı: Ç "l ı.b· Ydcdeyiın • 
~· flıııt~ '*tiyle,_ kı, kelepçelile. 

lteı.:_ llıahL· ,..abah ti' 
~ :'IQı o 11;unı d .. . a ı olamaz1ar-

~Çokıtlin1cu f 1 egıı, rrıaznundular. 
ltı ı. e ikct ka 

l'h ueract ett• ar da§larım-
~in "flt • 1• 

•ııa il-''" "' ltı.._ ·lltd "'1Yc • "' ı:"'.~ tıı •ı •on 
li ı..~' "c ,__ 'dliyc bin zamanlarda. tev. 
h~~· ~"P '- a.sına . ~ tıcı.• ilq bir h • ' maznunları 
ı dı ,._ 'QCd· apıah 
~ "4 ti 1Yor. ••:e: • ane otomobi 
~ • ~tı llıdj •kıdcn 
~Votı tı~ 11 Yangına mesafe 
~lbu •• di rf Crıın· an ıonra uzak
• "'"la }>e dU 'Yet hak 

~ ltfltatc .., lilnınck • •rntndan ya-
'>ı-ıı Otıı... e Vat tıtemiyorum. 

llıt ~le h· anda• 
~ ltıt. 1••ine :r•n izzeti nef: 

~ • -~ 'Crııi • de ntüh" . 'hiJ t tdı· llutı. ım bir yer 
~ 'dab •}'enin 
tt\4 >ilrnt a •lataic ~~ Polisin birkar o-
\ı~ tıtıa llıctt ıttlcn.. :r 
i~ ll ltab· ldetind ..-.eyte sokakta 
~~ ıı btııu ıl dcğiı ~~·büsbütün u

~~t'1ıt1cu t tlabiJcce~i ır? Buna pra. 
lb... Cliic•-· 6 ne ben . . 
r -·<q''llı 1tilerim· cmınım. 

~·ı'}'ı bo bite !eh· lız, bir hamalın 
tı ~ ~ trı.. zu,, tr erd k• 
d~ ~n'":ıtlj ad.rot aaYrn e ı medeni 
"''ot rtlc il\ ltn el'- aktadır, 

· "'t") vctte d "lYıc . aha ilzüc"' 1 hır u, 
manzara arze 

Sergide tıı1ıafiyc srıtışı yapf1ıı 7ır1·yonlardaıı bfrisi ... 

lstanbul konuşuyor ! 
....................................... 

Yerli mallar sergisi gelecek sene 
"Sanayi yükseliş sergisi,, oluyor 

Bu seneki sergide ilk defa teşhire 
ehemmiyet verUmi şti r ... . 

Serginin iç kapısından içeri gireı ı:: iı · 
ıncz, cı;.1enııemı bir sıcak yüzlerı4ıi"e 

~arptı. Kapının hemen bıt.şığinde. ı.d& 
da Sümerbankın, solda . iş .Bakasının 
g•;izel birer paviyonu bulunuyordu. 

Sergi komiseri: 
- Buyurun, diye evvela bizi Sijmer-

bank paviyonuna soktu. 

Sümerbank fabrikaları istihsalii~ının 

küçük nümuneleriyle süslenmiı c.•lan 

fevkalade idi. 

Kapının tam karşısında, Atatürk 

oüstü ve bü .. tün arkasında da koca lıir 
Türkiye haı it.ı.bı üzerinde i_şaret ~c'..l
miş olan ::iümerbank fabrikalarının 

mevkileri görülüyordu. Bizi büyük bir 
nezaketle karşıhyan fllmerbank pavi • 
yon şefi B.ı.y Ekrem muhtelif eşyoilar 

hakkın.da izahat verdikten sonra: 
- Halkın t:n büyük alaka gösterJi~i 

kısım kağıt sanayii oluyor, dedi. 
Bizi paviyonun bu işe tahsis eJilen 

kısmına doğru göt ürdü. Ve en iptidai 
maddesinden. en mütekamil şekle ka
dar muhtelif çeşit nilmunelerin ara~ın
da kalın ve yuvarlak bir mukavva par

çasını gösterdi: 

- Bakınız, diye devam etti. Bu [at
ça, &ergi açıldı~ındanberi tam altıııcı 
parçadır ve yarın ihtimal yedincisini 
de getireceğiz. Seyirciler bir hatırcı vl
mak üzere mütemadiyen kenarla. mı 
kopar.dıklarmdan iki günde bir 50 kilo

luk parçalar b:tiyor. 
Paviyondaki zengin elektrik ter~i -

batı erafı öyle tahamın;ilsüz bir hara
rete boğuyordu ki, burayı daha dikkat
le ve r;Jlha fazla gezmek istediğim hal
de. fazla dayanamadım, kendimi .dı§an 
attım. 

Sergideki (daima sağdan yürümek) 
usulüne riayet etmiyerek. ve Sümeı -
bank paviyonundan çıkınca. karşıJaki 

İş Bankası paviyonuna girdik. Bur~a 
bilhassa kömür kısmı görmeğe değer -

di. 

Yazan : Haberci 

1'Jnıinöııil sosyal yardım kolunun fakirlere yardım içiıı açtığı pavyon 

iş Bakası paviyonundan çıkarken, 

sergi komiseri Halit: 
- Şimdi diyordu. Sizi Türkirede 

fevkalade ilerlemiş bir sanayi işinin 

paviyonuna götüreceğim. Biraz yü.rü -
u;ik. Sonra her tarafı binbir çeşıt deri 
ile kaplı gen:ş bir odadan içeri gir .lik. 
Kom'.ser bir taraftcfiı derileri okşar gi
bi teker teker elliyor, bir "taraftan da 

izahat veriyordu : 

- Dericilikte ne büyük terakki t.ı.t-' 
veleri attığımızı bilemezsiniz. Türkıye, 
dünyanın en yüksek kaliteli derilerini 
yapmaktadır. O kadar ki, artık Avru-

pa derilerinin memleket dahilindeki 
bizim yerli deriler le rekabet etmesi 
şöyle dursun, bizim ihraç ettiğimiz de 
rilerle bile rekabet edememektedirleı. 

Yalnız, bizi müteessir eden, bazı a -
yakkabıcılarımız, mükemmel yerli de
rileri, müşterilere Avrupa derisi diye 

satmıya çalışmalarıdır. 

Deri paviyonu da, Sümerbank ve İş 
bankası paviyonları gibi yalnız teşhir 
için kurulmu~tu. Satış yapmıyordu. Ru 
raları görd:.ikten sonra, serginin bir 
nevi pazar ~ısmı olan kuyumcuhrın 
paviyouna uğradık. Buraya bilhassa 

kadınlar ragbet göstermekte idi. İçe
risini dolduran 60-70 kadına mukabil 

3 erkek yoktu. Kuyumculardan başka 
satış yapan tuhafiyeciler, ve ıtrıyatçı

lar vardı. Sergi değil, hak~ki bir ra1ar 
manzarası arzeden bu paviyonları ge· 
zerken, arkadaşım Faik anlatıyordu : 

- Bu seneki sergide satış yapan 

müesseseler, eskisine nazaran çok auıl
nuş bulunmaktadır. Ve gelecek seneler 
için ise satış kısmı tamamen kalkacak, 

sergi asıl gaye olan hakiki bir teşhir 

yeri olacaktır . 

Zaten Y erlimallar sergisi namı al -
tmda açılan sergilerin bu seneki so -

nuncusu<lur. 

Halkın Y crlimallar mefhumunu ta-
mamen öğrrnmiş !bulunduğu 

. 
naza -

rı itibara alındığından, gelecek sene 
İstanbulda,· bir buçuk milyon lira ı.ırfj. 
le yapılması düşünülen dal.mi bir s:rgi 
binasında, bambaşka bir sergi aç:h -
caktır. 

Daimi sergi binasının yapılması için 
her vilayet kendi bütçesinden bir pa
ra ayıracak ve bu para İktısat Ve!{a -
Jetinin kontrolü altında lazım gelen 

yerlere sarfedilecektir. Gelecek sene a
çılacak serginin de (Sanayi Yüks~liş 
Sergisi) ismirıi alacağını sanıyorum. 

Biz böyle konuşurken, Etibank oa _ 
viyonunun önüne kadar gelmiştil<. Ve 
dostum burada koluma girdi: 

-Bak. dedi, şimdi çok güzel ve en
teresan bir paviyon gezeceğiz .. 

E t rafr grafiklerle, kömür, krom, balm 
madeni parçalariyle E(islenmiş olan 
paviyonun, tam ortasında, Atatürkün 
çok güzel kabart ma bir resmi vardı. 

Bu resmi altında Büyük Önderin şu 

3 

---------...----~-----------KURUN' da 

içinde ,ems!ye açllan 
tramvaylar 

Dalma ıılAka. ~yandırıcı ka.) naklara d:ı_ 

yana.rak, ya:ııJarııır o nlsbctte güu-1 n> aJA. 

kalı bir IUl't'tte yaz.an Nlyaı.i Ahmet, tnını. 

vayla.rm çok eski hallerine dair baı.ı ,.-eslka.. 

lar n~redl.)·or. 

l\leselA atlı tramnylar ıamanında bir 

tramvay ara.baısmm ... ·azlyetlnl tas\·ir eden 

yazılar bulnauş. Bu ;yıuıla.rın birinde denL 
yor kl: 

Bug1lnlerde gUIUnecck daha mühim şeykr 

vardır ki, bunlar da Galata ile Şişli arasın • 

dıı. lşllycn tramvay arabalarında oluyor. Es

ki arabaların Ustlerine açılan delikler, bir 

turlU kapatılmaclığından mtişterilcr, şakır 

şakır akan yağmurlardan sakınmak için 

tramvay içinde ~emslye açmak mecburlyell'l 

de l<alıyorıar. 

Bııgllnkll tranwayla.rda tmt&lye açmak 
ihtiyacı btlkl yok ıuna, daha yeni dr.rt1er ı. 

çln da.ha modr.m techlUlta lUT.tlm görfilllynr. 

M~lA, naın:ra ba!lhrmarna.k için çhlll çetilt 

aynkkablu, b8ntınlık gel~mesJ için el van 

tıtAtörlerl, l<all\hnlık J1lzllnde:n ha&ıl olıuı 

l•okulardan korunmak iıuro pz ~kelt'rl, 

,·r.salre IAznndır. HattA, bugUnUn tram\&J'la. 

rında, ff'lıınln lmkAnlarını dıı. qan ıı.tn ıcy. 

tere ihtiyaç rörUIUJ·or ki, onlan belki ~el&. 

cek ıuır1ardıl t<ımln etmek kab il otur. Bilet. 

çf ıstedlğl ,.aman hrmf'n bozuk para çıkara. 
cak maklnr ler icadı lt\bl., Çllııkll, tramvay. 

ıardıl bozuk para ;) üzUnden olmadık htıdbe. 

Jer çrkmuına ramak kalıyor. 

O zaman her tram\'ay yolcuıru, butt.uı dL 

ğr.r modem ttthlmta lJA....ıoı olarak a~·rıca 

boynunda muclı;e\·l bir boruk para ll18klnr.ai 

~ır. kabında oraya bankn otu attığ1 ı;ibl, 

alt tuııftan istediği kadar kunı,, J'Ü71ilk, 

J lrmlllk alarak tıunıı.ını tamamına ücret lnl 

... -erip biletçinin, hem de ~lrkeUn gönlün\ı 

bo' eder. 
A~nl umanda bug\\nkU tranwa;\·lardıl ıu. 

kadaşları, ıtiirebellmek için mlkroııkep, hele 

a1<şıım1Rn l!ltMyonlftrı seçebllmek iızerc 
yolcuların om\17.undıuı a~ahUtte1' ı\lırbln 

,,.,.ya frl~kop, hPlt'!f'.:ınlı mactralMı kıt~ d,,t_ 

mP.kA için hııtıra df'Jterı ,.,., ha1an, 1 tasyon. 
tarda (tı('mmnl'lt yUz.linden blr1'aç eeff'r n~ nl 

tramvaycla kalmak lrnrkuııunıı glh:e alıırak 

kUçük bir boyun çanb!imd& bir miktar ~ i~ e. 
cck bulundunnıık da fa.)·daınl olma7.. 

H.M. 

Bursada bir kaza 

Bir otomobil 
uçuruma 
yuvarlandı 

iki hafif, bir ağır 
yaıalı vaı 

Ululiağın Kirazlı mevkiinde vil~· 

yetçe yeni yaptınlan otelin müteahhidi 

Ferit, kendi kullandığı 72 numaralı 
spor otomobiliyle O rhaneli yolundan 

Bursaya inerken kayalıklardan aşağıya 

uçmuştur. O tomobil, tekerlekleri hava

da olmak üzere yere ten kapanmış, par· 

ça parça olmu~ Ferit ağır surette yara. 

lanmıştır. 

Arkadan kapaklı olan otomobilin bu 
kısmıni-Ja oturan iki kişi ile Feridin 

yanındaki katibi bu yuvarlanma esna

sında otomobilden düşmüşler, bunlar

dan biri ağaç dalına takılarak uçuruma 

yuvarlanmaktan kurtulmuş, diğer bi

ri de yere düşerek hafif yaralanmıştır. 
Otomobilin uçuruma yuvarlandığını 

köylüler görerek Bursaya haber ver
mişlerdir. Yaralılar hastahaneye kaldı· 
rılmışlardır, 

Tifo salgını lzmltll· 
lerl zarara soktu 
Kocaeli valisi İstanbul vilayetine 

bir mektup göndermiş, İstanbula gön. 

derdikleri sebzeler ve meyvelerin satı
mdan aldıkları para ile geçinen Koca. 

eli halkının bu sene lstanbuldaki t ifo 

vecizesi okunuyordu: hastalığrnın sebzeler ve meyvelerden geç 
ilk tnlldeni T ür!< buldu, Türk İ§kdi. 

' Sergiden güzel bir köşe " 

K. AT A TÜRK tiği şayias.ı Uıerine mahsullerini istan· 

buMa Si\tamadıklarınt, mahsulden bir 

kısmının da yok bahasına gittiğini bil

direrek şikayette bulunmuştur~ 

Bizim Faik iktısadi işlerde oldueu 
HABERCt 

(Devamı 8 incide) 
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Almanyadla mühitn 
nümayişler yapıldı 

Sebep, hükumetin papasları muh
telif vesilelerle habsetmesidir 

1 5 kişi rnevk uf 
Berlin, ': o(A,.A,) - H,ılvas ajan.smm mu. 

hablrl hlldlrlyor: 
Dehlemde kA1n Salnte - Aııne klllseslnde 

yapılan dlnt ayin esnasında rahip, Thurtn. 
gon ve Brandcbeurg de bir kaç papazın tev. 
k1f edllmlı olduğunu blldlrmlııUr. 

şımdJyt kadar tevkif edllen papularm ı 
miktarı 64 e baliğ olmuııtur. Yakında muha. 
keme huzuruna çıkacak olan rahip Hlldob. 

rande Blemoeller için dua edilmui ı.ıenıı. 

mektcdclr. 

Nilmayişl~r 
Berlln 9 (A,A.) - R6yter ajanamm mu. 

hablrl blldirlyor: 
Geçende uvkJf edilen protsta.ıı rahiple. 

ri lehinde yapılan nllmayi§ unaamda 113 
ktşl tevklt edllmtııur. 

Kap olar bir şehri 
alt üst etti 

'1 ölü ve 18 yaralı Vl'rildikten sonıa 

Vahşi hayvanlar asker, polis ve 
bir tramvay tarafından öldürüldü 

Avustralyarun Sidney §ehrinde müt. ' 
hig bir facia olmuştur. 

Şehirde oyun vermekte olan bir A. 
merlkan canbazhanesinin kaplan ka!e 
•inden Uç kaplan kapıyı kırarak dışa
n fırlamış ve halka saldırarak 7 kişi. 
yi parçalamış, 14 kişiyi ağır ve 4 ki. 
r;ı1y1 hafif surette yaralamıştır. 

Kaplanlar canb3zhaneden çıktıktan 
"°'1l'a sokaklara. dalmışlardı. Onları a. 
lelade vesaitle durdurmak imkfı.'11 ola 
mamı§, nihayet asker ve polisin işti-

rakiyle şehirde bir tarama. ameliyesi 
yapılıp kaplanlardan ikisi öldürülebil 
miştir. 

üçüncü azgın kaplansa, tam bir ka. 
dına saliırmak fu.ereyken tramvay at. 
tında. kalarak ölmüştür. 
Kaplanların kaçtığını işiten ahali • 

den kimse sokakta kalmamı§, herkes 
bir yere kapanmışb. Nihayet, bu ,.ah 
ı;ıt hayvanların öldürUldüğü ra.dyo ile 
resmen ilan edildikten sonradır ki hal 
ka sükf;. "'t gelebilmieti!-. 

,......~~~~~~~~~~ -
aponya sulh 

•• muz erelerinden 
vaz ge~ti 

Tigençin hadisesi dolayısile Ja
ponya Sovgetlere tarziye verdi 
Japon istihbaratına göre altı Çin fırkası 

Şahar eyaletinde toplanmış 
Şan:;hay. 9 (A,A,ı - Japon ıc!iri Kv~o l Paıtingfu civannd& lfral etmekte oldukla. 

enin ıo a.gustoata. Nanklne gelecetı. hakkın rı mUsta.hkem mevkileri takviye etmektu 
da gazetelere tarafmdan verllen haberler dlrler. 
Çin hUkQmetlnetı teyit cdilmc'ılilşUr. :Merkez ordul&rm& ıdmup S4 ve 89 uncu 

lb.tilaf sulh en balledi lemczmiş Ç1n tırk&lan Chahar eyaıeun1n cenubu ıar. 
Parla 9 _ Nankinden blldirlldlğlne sııre kisinde bulunmaktadırlar. Çin merkez ordu. 

oradaki Japon efareU, Tokyo hUkQıneUnln ıarına mensup olan 132 lncl fırka Kalganda 
ı?mrile sulh mUzakerelerlne ba§lamak için kilin Chlllklakovda bulunmakta.dır. Çin or. 
~ankine gitmekte olan vo elyevm şa.nghayda duları askert hareketlerde bulunmak Uzerıı 
bUiuııaıı Nankln Japon se!irl Kvagoele, Nan hazırlıklar yapmaktadırlar. 
kine gitmesi ıozumsuz ol(luğunu, zira bugtln Japon kolonisi Hankovu 7 11.ğuatoata tabii. 
kU ahval vee era1t 8ltmdı.ı. Çtn-Japon lh ye etmiştir. Japonlar bugtın Nanklnl terke_ 
UlA.fmm muııllhııno bir surette halline imktn drek Şanghaya gideceklerdir. 
olmadığmı blldlnnl,Ur. Bu lş'a.rat Uzerlne Re Çinin mfidafaa flazırJıklart 
tir Kvagoc Nıı.nklne hnreketlnl tehir etmı,. Tokyo: 9 (A,A,) - Trti:ianda.n alman bir 
Ur. habere göre merkezi Çin hUkQmeu orduları.. 
Japonların istihbarat teşkilatı na mensup uç fırkayı nakletmekte olan el. 

il askerl tren 6 a.ğuuıtosda Trinandan ge_ 
faaliyette çerck Tlenta!n lstlk&.metlnde yollarına devam 

Tokyo, 9 (A,A,) - Japon tebUtf: etm{Olerd1r. 
Çin merkez orduları ıımal isUkameUndc Şanghay ue Tlenteln a.rumdakl bUyUk lca 

llerlemeğe dovam etmektedirler. Bu ordular naldan ıtmale dofnl ukerl kıtala.r ve ıntı. 

Fatihte 
bir cinayet 

blmmat aevkedllmektedlt'. 

,Japonlar Han kova sa1dırm ağa 
hazırlanıyorlar 

Nankln, 8 (A,A.) - Japonyanm Hankova 
DUn aa.at on sekizCle Fatihte gene bfr el. dakl Japon mahallesinden aakerlerini ve ta. 

nayet olmuştur. 
Malatyalı Mehmet isminde bir tel!Al dUn 

FaUhte Faikln kahvesinde otururken lı;erl. 

ye kalnblre.do.r1 .AbdUlvehhap girml§, doğru 
ca Mehemedln yanma yaklaprak, kahvede 
oyun oynamadan bir fayda c;ıkmıyacağmı, 

tş yapıp evine bakmasını s6ylemıour. 
lddlaya göre te11Al Mehmet aylıırdanber! 

evine gitmemekte, kansı Ayşc)"e ba.kmıı. 

maktadır. 

Eniştesi AbdUlvehlı3ba ters bir cevap ve. 
lince arnlarmda kavga başlamış, AbdUlveh. 
hap bıçağını çekerek 27 ya§mda olan kain. 
biraderi teDAl Mehemedt karnından yaralı.. 
yarak öldUrmU~tür. AbdUlvehhap vekadan 
sonra kaçmak tııtemlş, yakalanmıştır. 

Feriköyiindeki vaka 
Bir yaralama vakaaı da Fcrlköyde ol. 

.ı:IU§bir. Ferfköyde cıırnJ ııokağımia oturan 
1 

Hü.ııeytıs ile arkada§! Aslan Fcerelkl!y futbct 
aahamıda Mustafa. isminde bir genci bıçak. 
la mubteUf yerlerinden yaralamıglardır. Bu 
arada A!'llan da ellerinden • yaralanmıatır. I 
Muııtata ŞJıll h~ts.ncsUıe kaldınlmıııtır .• 

beasınt geri çekmlye karar vermesi, Çtn ma 
hatlllnde sUrprtz ve bir dereceye kadar dii 
ıatkınlık uyandırmı§ttr. Çin mahdlllnln 
fıkrlnee, Japonlar, clddt muhaaamat takdirin 
de, burasının mUdafa& edilebellmeıılnln im. 
kllnsızlıfmı anlamt§lıı.rdır. 

Buradaki askeri mahatll, Japonların şlm=l 
ıı Şahar eyaletinde Sulyuan • Peplng detnlr 
yolu boyunca bUcuma ka1kmalarmm ı>"k 

yakın olduğu kanaatlnd~dir. 

~anı;thayda moratoryom ? 
Tokyo. 9 ( A,A.) - Domel ajanıı bildiri 

yor: 
Şlmaıt Ç!ndekel hldfseler dolay:ııtıe has:ı 

rı'an mali vazi •et Sanghaydıı morııtoryotrt 

11ltnmı lntac; edecektir. 

rı·n'"er1n mukabil taarruz 
kararı 

rokyo 8 (A,A,) - Domei ajansından: 
Çinin mili! mUWaa mecllal, ikinci de!ıı 

olarak Nanklnde toplanmıştır. :Meclis, ı!tna 

it Çlnde Japon kuvvetlerine k&?'fı koyma~ı 
ve bu kuvveUerln Pekin ve Tltnc:ID ... trll# • .,-1. 

........................................................ 
A a ürk 

Dün ak.'fam Büyük· 
adayı teşı if ettiler 

1-lo -andah pehlivan 
neler anlaflyor

01
.?k' .. ,~ 

Atatürk dün akşam Büyükadada 
Anadolu klübünü şereflendirmieler. 
d r. Başbakan lsmet İnönü ve Hari
ciye Vekili Rüştü Aras kendilerine 
iltihak etmişlerdir. 

h 1 l d V d lt M··1· . . uınıyct 
(B~ tarafı ı incide) 1 hacet, daha iyi gureş~ı itibariyle 

a.rı para. sayıyor ar ı. an erve - u ayımı um 
beni tekrar selamladıktan sonra bir ıd buluyorsunuz?. iyidir· 
müddet daha elindeki desteyi saymak - Bence Tekirdağlıdaıı 

Atatürk, klüpte anne ve babaJa_ 
riyle birlikte bulunan yavrularla 
meşgul olarak iltifat etmişlerdir. 

ta devam etti. Sonra. ha!ifçe çarpık Vandcrveltc ıorduı:n: :sintı?· , 
duran başıyla bana. dönerek sordu: - Siz de :lyni fik!rde :r~ııiği t•~,. 

- Siz.in güreşlerinizde adamın boy. - Evet ... Karrıbel le g . ·c10r ' . ························································· 1 gure~ı, - ırJ 
nuna abanıp şahdamanna basmak da seyrettim. Soauk kan 1 kılua:-

.. f atları .ı lra' 

Trakya 
manevraları 

var mıdır? ta yapmıyor. Çıkan ırs ndiıı1 ııC" 
- Vaziyete tabidir, dedim. Güreşçi t.mı biliyor. Mülayimi beğe . ırUrtl 

ekser:yetle boyundan yakaladığı için, su..... 'ki ecnebi ıo ıll 
artık altında ne kabilse olur. Bunu, Anladığıma göre her 1 r.,.a.nlart~ 

Ordumuzun bliyük manevraları için hakemin de pek farketmesine imkan çi de bu hafta içinde peh 
1dır. ~1 

yoktur. Çünkü h!dise
1 
kavrıyan kolun birer güre~ daha yapacaklar tf. i' 

hazırlıklar devam ediyor. • 
Çorlu, 9 - Bilyük Erkinıharbiye 

!kinci Reisi Korgeneral Asım Glindüz 
dün buraya geldi. General saı:hle di
ğer erkan ve ümera tarafından karşı. 
landı. 

altında kapalı olarak cereyan etmekte tofsildtı 6 
1 

dir. Bununla beraber. bu iş güreşçi. (DürıkU gürcşıerirı 

Korgeneral, hazırlıklar etrafında L 
zahat aldı. Bugün manevra sahasını 

dolaşacaktır. Yarın lstanbula dönme_ 
si muhtemeldir. 

Çorlu ve civarında günden güne fa. 
aliyet artıyor. Dün traktörlü ağır 

topçu livası geldi. Muhtelif yerlerden 
kıtaat gelmektedir. 

Misafir heyetler 
Manevralarda bulunacak olan Yu. 

na.o erkinıharbiye reisi general Papa. 
gosla ikinci başkanı general Mefsinas 
ve mai~ti 13 ağustosta vapurla, lrak 
erkanıharbiye reisi ve maiyeti 14 a- ı 
ğustos cumartesi gUnU trenle, lrnn 
heyeti pazar günü vapurla, Rumen he. 
yeti 17 ağustos sah gUnU vapurla, Yu
goslav heyeti trenle şehrimize gele. 
ceklerdir. 

Büyük Millet Meclisinden de 11 
meb"us manevralara davet edilmiştir. 

Gidecek mebuslar arasında. General 
Naci, General Ali Fuat, general Ka
zım, eski Samsun valisi General KA. 
zım, Tayyare cemiyeti reisi Fuat, Ge. 
Ut!11ll ınsan, All KilJÇ, cevad Abbas 
vardır. 

Yunan gazetelerinin neşriyatı 
Atinada çıkan Eleftron Vima gaze

tesi manevra hakkında eunlan yaz. 
maktadır: 

"Bu ayın içinde beş Türk fırkası 

Trakyada.. manevra. yaparak Türk or. 
dusunun kudret ve meziyetlerini gös. 
terecektir. 

Eski devirlerde bu gibi manevralar 
tılipheyi uyandırırdı. BugUn Balkan 
dostluğu bu şüpheleri brrakuıamı3 ol
duğundan, ataşemilterimiz de bu ma. 
nevrada hazır bulunacaktır ... 

Ak denizde 
tehlike var! 

(B~ tarafı 1 incide) 
nl, Akdenlzde seyrise!erln eınnlyetınl tı-mln 
etmek ıuımdır. Bu makııaUıı bUk~rnet bir 
mUddet e\•vel giddetll tedbirler a.Jmı§tı. Filo 
ve deniz hava kuvvetlerinin bir kısmının 
bu l§le me~gul olmasına karar verilml§U .. 
Bu tedbirleri tatbik etmek zamanı getmıı. 
Ur, çUnkU ıtmdlkl vaziyetin devamı tecviz e 
dilemez. 

Eski başvekilin beyanatı 
Perpeganon 8 (A,A,) - I,&rgo Cabıtllero, 

bir Fransız gazetesine beyanatta bulunarak 
ezcUmle demiştir ki: 
"- Bnınete taarruzun mUesstrlycU hak. 

kındllki umumi itikada iıtlrllk etmiyorum,. 
Tervcl h!dlseteri vukua gelmemeliydi. Flk 
rlmce muzafferiyet, muhtelit cephelerde ta.. 
kip eımmekte olan usullerden bUııbUtUn baş. 
ka usulltrle elde edilccekUr. 
Diğer taraftan 1bti1Alln dııhru ilk antannda 

f&fl.zmin muzaffer olmaması için kalbterlnt 
ve kanlarını vere.ml§ olan kimseleri iktidar 
mevkllndcn u1..aklaştırınanm lhtlyauızlık o. , 
lacağı fikrlndeylm ... --
tıgal etmekte oldukları mevkii !sUrdat içl"l İ 
mukabil bir ta.arnıza geçmeğe karar ver
mlotlr. 

.Japonya Sovyetlere tarziye 
verdi 

Moskova, 9, (A,A,) - Taıı ajansmdan: l 
Jnpon ııefaretl mUste:arı Sima. Tiençinde 1 

ki general konsolosluk itlerini gl!nnekte o1an 
Sovyet Rusyantn Pekin sefareti mUsteıı\M 

Spilvenekl ziyaret ederek Tien;lndkl Sov 
yet konsoloshıı.mılne kartı yapılmış otan 
tearruz d')layıslle tee~llrlerlnl blldlrmlşt1r. 

Sima. k"11srıloshaneve karşı vapılıı.n taarru:r. 
f!S!'\Pstrd" Jıı.n"!'lıarın e.det ltlbarl'e nelmz ot 1 
mıı.1Rrı dolıı.yıslle bu harekete manJ ola.mamıı 
~· .. ··' •1 0\"'tnı UAve ctml§Ur. 

nin merhametine baslı bir şeydir. Myfamtzdadır.) 

~ı:'.t.ki gün!§çi isterse müşfik davra. Sulhün mıJ~ff 
- Herhalde, Tekridağiı bana karşı fazaSI teKll tı~ 

pek müşf ık davranmadı. Çünkü boy- .,-Y 
num dündenbcri sızlıyor. Geceleyin Al 1 JnoorıY8' 
kompre~ler filin yaptığım halde bir manya, ta!ya. 'bıış1<3 pP 
tilrlü kendime gelemedim. Hala boy. ve ispanyadan • /lf1d 
num iğri duruyor, görüyorsunuz. 37 ti.evlet taıa 18(1dl 

- DünkU güreş hakkmda ve Tekir. mÜll/Jf!f /;81 !jl ı-ıol .• ~ • 
~'aı::ırı r-', 

dağlı Hüseyine dair dUŞUndüğünüz di. Amer:ka fl'~riciye ı-. ınek sı.ı ,r 
ğer şeylerj söyler misiniz? ve iktısadi t,.slihatı terket rıelaıİ1el~t" 

- Tekirdağlı benden 20 kilo daha &ul!ıün muhafazası 'lft MY ı,dttelıf 
ağır. Bu, onun benden o nispette kuv. 1iyetin ıslahr~ıı temin için ıtı • .ıt' 
vetli olması demektir. Bu cihetten, va. Jetleri davet etmişti. ~p ~rıv· 

· cev• 
ziyet aleyhime icfi. Sonra bana, kendi Bu devletl,.rden 37 &ı ,,, 

alı§t?ğım şekilde güreşmeme mtisade tir. n1'iı:ı '''°' • 
etmediler. Yani tam manas·yıe ser- B~rı:n, Rcma, Tokr0 • ~· ,e,·•P ~ · 
best ve sert güre~emedim. Onun gibi lansiyanrn bu yolda hi~ bır esef 11' 

.. 'kada 
gureşmeye mecbur oldum. Onun usu. memiı olmal.'!n Aınerı 
lU üzere, yani daha milllı.yim olarak dırmıştır. ıa.r ar~• 
güreşmek dııha kolay görilnUrse cle, N eşredilmiJ olan cevap ıııtıl ue 
-ı.- b'l d0ğ· · · 11" ko"an ılt' ut'n ı me ı ım için, bana. daha zor bıl:ıassa Parıs ve ınos .. tcCılfl' 
geldi. tün cenubi Amerika bU kaydı t3 

Bakınız size anlatayım: bizim usul vermiş oldukları cevaplar 

güreşte tekmeye varıncaya kadar kı- görlilmektedlr. 

rıcı hareketler vardır. Bilhassa benim, Ya a<ıl rn uJ ot 
pek meşhur olan ve "Katır çiftesi',. a. O y 
ii~;;'~ar~b 7a:r~·Bu .. ~;~t;ı;~:;;: devam e ~l 
nasında. ka.rşıdaki pehlivan ne kadar F!oryada bu Y ,,dl.Jı 
kuvvetli olursa. olsun para. etmez. a 18 "ı.ı,... 
Çünkü yanıma yaklaştırmam ki... iki kişi yar yeritff ~, 

Eğer bu tarz güre§ yapmama mll _ Dün ıı•hir civarında ba%
1 ı;:sP1s',~ 

d 1 d' ka.da.r yağmur yağml§• bSZı ıa dl j 
saa e etse er ı, yukarda &Ö):'ledığim tur. Yağmur buı;Un fd11aıar .j1) 
gibi, Tekirdağlıyı belki de tu§la yener- mııttedlr. ~~/ 

dim. Adalarda öfleden ıont• 1,gtıl~111 ft 
Bununla beraber, Tekirdağlı, ıc-r • raaı1a ile aıı.tanf"' ba.Unde de>~:~~ 

beat güre~te kendi usulü ve buiünkü Sarıyer ve Yenımft.lıaJleYe 11.P" i'F 
formu ile dünyanm birinci sınıf giirct- yafmur dU~U§ttlr. f"lol')-s.• 18~11r 
çileri arasmda gelir. Fakat bizim kıncı kırköy tarafların& üç ıa&At :'1 fı4'.' ~ 

tır. 0rr&>'' ıı\ııt. 
usulümüz. yani. güretçi tabiriyle Banyo yapmak uzere 'F'1 JJ•tı ı~ 
(Keçeı keç kcn) ve "olin., bir 11rarla taköylU Nazmi ve a.r1<ada§l dıı;ı•ff .ııf ~' 

-' sıı-111 .,ıırr r-~, olarak tatbik edildiği ta k.dirdc, T ~kir- murda.n korunmak ı ... 11 t<etl tt"" 
dağlıyı Şikat, Marı. Luiz:. Londoı j!İbi oyuntu•u altindıı. otururlıı1 d• ıt•1' ~-' 
dünya güre~~ileri yenebileceği &ibi bf'n muı. Ud genç toprak al~ .,~tf' 1 
dahi yenerim. !anmışlardır. İki yaralı il -;,f 8111 

Şimdiki haliyle Tekirdağlıyı yene • mııbr. e J°'' ~I 
bilecek pehlivan yalnız Cim Londostur Alman Haı ;el# et'ıe 
diyebilirim. Avusturyalı ~.tO,.i 

Bun.dan sor.ra Vandcrveltten <Arr.e- lJr11v ~·".J 
rikan Boğ•sı) Komar hakkındaki fik - daşHe f! P ~I' 
. • d v· 9 (A AJ ... ~°"'idt do ı mı sor um. ıyana, . • . :::ıv-Y' 

9 
- Ben, Pariste onu yenen pehlivanı Hariciye Nazırı Guıdo atberr'~ 1 

ycnmi~tim, dedi. Kendisi iyi pehlivan- ai!esiyle b"rlikte vor jciY'e J1lftıf 
dır. Fakat vücuduna ve idmanları:la o makta olan Alman haf t eW ~·' 
kadar itina ~tmiyor. Yoksa üç ' sene Neurath'r bugün ~yat~,,,set ·-Aıf 

uınJ s " 11!'1""..ı 
evvel, en me~hur ve sert dünya pehli· devlet adamı um 0111\1• eıW' 
vanlan arasında bulunuyordu. • da fikir teatiaind~ bıJlıl 111ıııf ~ I~ 

Vandcrvcltlc konu~mam bitmişti . Salahiyettar Vıy.aJlB-bif ll~ e",,f. 
Mülayimin yendiği Kampbele dönı!:im mtilakıı.tın pek sam rııl teıtliJ1 ,p/' 

"'\Jllll bit' Kısaca: cereyan etmiş oldug )lİÇ ıi~ 
- Mülayimle ilk defa rin.~te tanış • te::Hrler. Bu mfüakaUll rrıcJ 

tık, dedi. Kartıma benden kuvvetli bir netice vermediği de n.) 

adam çıktığını gördüm. Fazla söze ne mektedir. 

Jstan/Jul Belediyesinden: .. ~·~if; 
k .. '/ J<OP et' ~ 

10 Ağuıtoı 937 ıalı gününden itibaren Kara ,0 tn'tı' ,.ıb' 
zerinde ıeyrüıefer icabı ve Belediye zabıtası hlıın.,. \l~t t 
Belediye tenbihi hükümlerine göre aşağıda yazılı htJ5 •J (. 
edilecektir. . Jeri 1 f,.1'' 

s.ayın halkın ve .. ~~t~n ~eaaiti ... nakl~ye .-~:ıer~ ' • 
förlerm arabacı ve ıuruculerın aıagıdaki mad 1 

1 ••ıA ı I t•J.-etme erı ı an o unur. b•'·J'ıl" 
1 - Halk, köprü üzerinde yaya kaldınmlardaJ1d•}1• 1 

, 

tan diğer tarafa ancak çivi ile işaret edilen saha 1'/ 
geçecektir. . .,. ""Jıit ~t~ 

2 - Bütün nakil vasıtaları, bu sahaya geldışı erıtet •,i' 
dan yaya geçen varsa derhal duracak ve yaya gıd ]<il '(I 
ten sonra yoluna df'!vam edebilecektir. Bu sebeple na. 
rı bu saha va ~avet ai.ır Şlelmelidir. (B.) ( 4880) 
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~ ~ .. ilızced.n tercüme kalb ve his romam 

Deli için veli 
diye vaazedildi 

Burgu 

'& - - 21 
biıaı,iit·· lna acıyınız B .. l!· llr:ı çılJırtr · u sozleriniz: ~eni ( Halini belli etmemek için yuz..ınu 
tı:... . ltdtnbir yor. Ben.... çevirdi. Fakat nihayet, garip bir sesle 
·'llll °Ilı c durd Lo ıızuni k u. rd Çarn?vd 
\\i~' Galib oyn,uı: 

ıt ao a ıncht b ıc ba!t}a a ı seyrediyorsunuz t 
:s ınrştı. 

~lızcı b' - 13 -
ta(~irlcr uz~n ~!lndj. Kinsklif':-'ek! 
~ . tdı , yat ır kır gezintisine çıka 

• 1llt · nıı Leyd' ç 
'ttirak tı huı~ndu w . 1• arnovd yapa· 

cevap vermek mecburiyetinde kal~: 
- Elbette memnuniyetle kabul der 

ler. 
- Siz benimle beraber gelmiyecek 

misiniz? 
Genç kız: bu suali hayret ve tee~süf-

le karışık bir tavırla ıormu~tu. 
- Hayır, gelemiycceğim. 

Veynin bu cevabı Dük'e cesaret 
l tderrıi g4 ıçın bu gezintiye 

t. "'"d'ı ,., Yordu. U J r verdi: 
>'tı d cyn kendi llıcıh t Lo-

0 
atma, L«'vdi - Leydi Lilycs, dedi. Ben de bu 

l' Ur • un Bo • Q atına. b' nıyel adın 1aki evin içini gönneyi pek istiyorum. H:!y· 
bh tnç ltı ınrni~ti. di !!İdelim. 
'4jtlıtn z ıta k .. lt ı: 1!tı. L> ço güzel binmtklc Attan inJıler. Veyn, ikisinin de öm 

'iter' Qern v·· )ord 1nde b' ucudunun letafeti, rünün ilk senelerini gecirdiği eve girdik 
ıı . .... __ ır kat daha '°e " ""nç ])··k tezahür cc!i- lcrini gör.dil. Biraz !'lonra Lord Çar· 

l Vey U •• ba t.t}'d' n kızın ' Yuz şı Lorm ve novd ile Leydi Feyn de geldi. Onlar da 
a..... 1 l"t"-• etrafını aldılar Lord d.. · · 1 ·· · k · · l -vrı de J•ı e rtfak . .. vazıyctı an ayınca sut ıçme ıçın at a· 
~t~te tUıe)d' at ediyordu. gava rından indiler ve eve doğruldular. V evn 
~n · tarlat ı. Onnanıardan, ağaç· oc atını öteki atların yanın.da bırak:ırak 

ter· ar v 'I ı1Yorlard e Çayırlar ansın· biraz uza~a çek!ldi. 
L t}'rı f, "111 " -,,d Kalbi at· c ve kederle doluydu. Jlir 

tnıı ~.. i Lil · :: bir t Ştu. G Ycsın yanına so- bir zaman a~k ve ümit kendisine bu 
d'~~ C"ctcüh e~~ kız kendisine b:i·ıük kadar parlak olarak görünmemişti. Se 
~ atı, d' losteriy · . el'id· n ınliy or ve her SÖ7Üni\ nelerdenberı ıtevdiği güzel kız:, a~:C:ına 
Itri ~ lttinc ç~~du. ~ı~ın dikkatini mukabele ediyor ve aşkını gururun.dan 

\' Şl (idiy ınek ıçın Dükün emek üst>:.in tutuyord.u. Eğer bu sırad«'.I. bir 
deıı 

11 
liıba 

1 
• Ordu. çirtçi oğlu olduğunu iş\tseydi, her 1eyi 

tifad <ıa, hinı ·ı . '~ e ederek cı ıkteki meharetin· mahvolurdu. 
~ı. Ja Ç-llt§tı "n Uzun bir mübahase Veyn doğduğu evi seviyordu. Mert· 
k en ... ı__ · eoakat · " k. k --q'İtıtı z ıqzın b'• .. nıuvafrak olama· liği ve eesaretı, su utuna arşı galeya· 
~ildi lcrj v~. ~tun sözleri, bütün te- na gelmişti. Bununla beraber ağzını a-
\t •bu -,,ne ka ~ ~İ>'lt ~u gördük t'Jıydı. Genç ınÜ· çamıyordu .Bu hareket aşkını ve buna 
'lldisı ~0Ylcdj)~i k Ç.e hayret ediyordu. bağlı olan, k~ıv.lisi için hayattan kry· 

"'- •!\ı ., atı ·· l • 1 · f d ""'l'liı' '~Yrnea· •oz ere raimen metli bulunan ümıt en e a etmek de· 
~ · ıne acaba ihtimal var mek olacaktı. 

\ıı 11 
•ua)j • Dere kıyısına · kadar gelmişti. Sir 

Rey'in ilk d"fa kendisine hitap ettiği 
ve gemisinin kusurunu göaterdiği cfaki· 
• • • •· -"-'~ ı. () """"'"'""•nh~ri neler 

~t~ ~endiken. l\..: ... ~~ı-, Yüzü lu dıne sordukça kal
~;·'"'-,,~·· 1.. ...... J ıarıyordu 
laf~~ - ..... ~ · 

~e ' °b\i Ya kald ..ı •• • • 1\ ~ ır~ı N ., • ._. d"' 
t~· ~ıt ıolçlık b . e~~y ı. 

0 
1 .\ı.i:tıi ~ ı.ı~ k ' u Clere, bu değir 

olmu~tu?. KazandıgıJöhretin muhtelif 

safhalarını oirer b:rer göz:ü öniine 

getir.di. ı.1~~c 11~1~1 ? 1faabta. görünen bu çiftci 
~ r <)''il'!' erı ol J 

<l:lallt 1lti G·· nıadan kendi evi llıtniıı 
1

• Olıtıak • ~zlcri karardı. Kibar Evden fakir bir çocuk diye ayrılmı, , 
ılJl\..a, ırın t , hayatın en yiiksek tabakalarına r.ıkmış· 

t ··'Uı a- ı: cr;ı:ettiği ev~ otl · ~ 
.ı '-t...... ·•ısı - t--
~u : ~'Ilı lu ... ıydı? 

......._ Yeı kcnd· 
b l-le iline hitap cdiyor-
onc tl.lzeı 
ı\ı Olıtıaı Yer .. ı . . . 

t ' ar ~ L ı ... Pe Şte bır çıftçı evi 
il\ tıı:ıy ncereı · 

i~& ~lt"al 0 r. B' erınden saıma-
~tı • ar1 ır taraft 
ttı. ırıtkıcr Var. lieıc an da güver 
~ .. ll c bakın §u havuzdan su 
~a b· 'nim Çokız. Ne kadar da gü 

bu._ ize bit ha ..ı hararctim var 
11 tev r'Uak · ···· 

tt 'ltlb ap Verd· süt verirler mi? 
ter ttte ı: 

t~ ~}'ar Vtrirler • 
tıittı. ik dai'lla Zıyaretinizi bir 

'1ı ......_ ~\'· ana:1kl:uınd 1" 

t td ın ir· . 
~b ~h=r . ~'nın n 101 ırıl'll aııı ol<i w 

bid· •tttı~ · 1.tuhak]c ugunu ta<::ıv· 
ır. ~Ötdü ~ :: ak e~ki Hol anda 
'l' g,urıijz k .. 

lıı ı. ~ , oy evleri :;i· 
ıı:altı z hır 

~ıııı lınu mutfak . . 
> •11 ~~ ' lcoyu ' ıyı, temiz bir köv-
tr1tı ~k renk .. 

ııt lic ... İrin · Ortüıu bir masa 
~ h .,ıtrn :r ınsan .. 
.\ '"· '1·b tğj ~Öz &ailtlerce at il· 
~l\ 1 ett) e alır $' 
ıı h.... hu ht\oı • Biraz 

1 
... ... ~z ne d~rsi· 

~ı.. ~Çh. -, hth ... t Ut ııtıyelim mi? -.. ı,ti -n .,, :ı Yt bakı 
'v dtrrı lu tve g· nız. Mut!aka 

~,, ~.:1'in ~.lılar de~~l el.iyim. Ev sa-
1'q)j • Yuıu . 51 mı ? 

~ ~ ttı. \Jt &ırcç i • 
l.;:_,ı_a.fın..ı. ~tna g bi bembeyaz 

"'il}' "Ctı ~ "e Ctl<J" Otl!u laYı ~ 1§t duyJyor 
Cerı · kendi kendind ç 

1
,

11 
en 

'v t '"e . zade 
"ni:ı ~ıtnw- ' ııcşc}j z 

il· lçılld ıt i . ahit ve ıenç 
· en •. Çın 1 1 töyJe b n aımışlardı. 

doı;' ~Ur •iırmak geliyor 
"~ı.ı ••ı b 

''td. "' ., eninı ) •tı t b·.ı evirn 
1 ~ıı. "1t le c.,ın oıı: ··· Ben bura.da 

t11 ~Ucu •~r .,luyunı B . 
Ilı. le hl tflen· • · er.ımle 

r u ınız b d 
Cl ltnrna b" un an d.-;la-
'"ç ~ ılc duymuyo 

ı-. ....._ " ' ıı le 
<:.~ Ql~i en-:ı· . 

~hı tı fiıt • 1•ıne .. 
Jileti btı~İz ne '?Yleniyor<lu: 

•• ~·tı ltıbu/r!ııter Vib~rt? 
•t~lo...~ clderler mi? 

Q-- ::::--
1\ıı l'~ "~... -- . -

~u~,ı tt")tt •e ı ı e r i 
'v' rf) • Sa ... • "i{l'r ll\11111 -'"IZ•de S. 

1( it tı'ıu tla kıt '-bevı okuvun:a 
• 75 kurut 

tı . 

Genç mühendisin Kinsklif'e gel. 

mcsinden bir hafa evvel Sir Rey resmi 
bir ı:ekilde yaptırdığı vasiyetnamesiyle 

her şeyi kendisine bırakmıştı. 

Loloort §atoı>iyle mühenıdisin bütün 
serveti kendisine kalınca, artık para ci. 
hctinden memleketin bütün kadınları-
na küfüv olabilecek bir vaziyete gel-

miş bulunacaktı . Değirmenden akan su 
tarın şakırtılarına kulak verirken bun. 

ları düıünüyordu. 

Tarlalara dofru baktı. 1ştc babası 
oradaydı. Saçtan ne kadar da beyazlan 
mıştı. Yarı büklüm çalışıyort:lu. Karde 
si Desfort da kendisine yardım ediyor

du. 

f kisi hakkında içinde derin bir hara
ret duydu . Kendilerine !doğru yürü. 
mek. babasının boynuna sarılmak kendi· 

• sini sevdiğini ve kendisinden utanmadı 
ğını bağırarak söylemek istedi. Fakat 
bu arzusunu yerine getiremedi. Aşk ... 
Leydı Lilycs .. Sonra nasıl oldurdu? Ha. 
yır, genç kızdan vazgeçemezdi. Hakika 
ti meydana çıkarmakdansa ölmeyi ter

cih ederdi. Kendi kendine: 
- Ne ka·::lar acınacak ve sahte bir hal 

deyim .• Hayatımı yenil::len yaıamak 
mümkün olsaydı baıka türlü hareket e

derdim. Bugün dünyanın meşhur insan· 
tarı arasında bir mevkiim var. Fakat 
bir çiftçi oğlu olduğumu bilseler pek 
çokları bana ellerini bile uzatmaz:lardı .. 

Hele Leydi Li)yeı benimle alakasını mu 
hakkak surette kese~di. Çiftçi çocukları 

için söyledikleri hali kulağımda ... 
(Deva.mı var) 

Padişah kayığa alla binmek 
saraya kayıkla gelmek istedi 
Halu menedilince 

Yen içeri ler 
yağmacılığa 
başladılar 

Bir sabah gazeteler, meıhur muhar • 
rir Bay Kamilin vefatını yazdılar. O 
yalnız muharrirlikte değil, ayni za • 
manda çapkınlıkta ve z:evk ve safa a
lemlerinde ::le nam vermişti. 

- Ben kayığa at üzerinde gitmek iaterlm. 
Bin dereden su getirerek atm denizde yü. 

rutUlcnıiyeceğine ikna etUler. 
- O halde ltayıkla saraya. gideceğim .. de. 

dl. 

Tabiidir ki bir meslektaıt hakkında 

bütün gazetelerde kalemler işlemeğe 
başladr. Kimi bu adamın genç yaşında 
ölüşünü hazin buluyor, kimi edipliğini, 
sanatkarlığını göklere çıkarıyordu. Hu 
\asa hepsi de, Kamil hakkında mütale· 

alar yürütüyordu. 
Onu, hayatta pek çok çekemiyenler 

olmuıtu. Fakat ölen insana karşı ihti • 
raslar diniyor, rekabet hisleri kalmı • 

yor. 

- Bunun da lmkAnaız olduğunu anlattı. 

lar. Hiddetlendi. 
_ Siz benim yapmak istediğim her aeye 

me.nl mi olacaksınız .. diye bağırdı. 

Bu adam sultanlık Ilı.kabı 1\c anılan \'e 
Allahın bir de golg031 olduğuna ınanıla'l 

ı:;uıtan Mustafa padl§ahtı. 
Bir gUn Üsküdar bahçesinde 1;ezerken 

bostancı başıyr çağırdı. 

- şu işaret ettiğim yere git. Orada ye.-e 
gömUtmUş bir koyun bulacaksın. Alıp ~e. 

tir .. dedi. 
Bostancı başı iaaret edilen yerde ayakları 

bağlanmış, ağzı ve gözleri dikilmiş bir ko. 
yun butılup setırıli. Padi§ah, koyunun ba~. 
larını ve gözleri i1e ağzındaki iplikleri çi>z. 
dU. Sonra bostancı b&§ıya: 

- Bunu iyi besle.. diyerek verdi. 
Yabancı bir tarihçi bu hO.dlaeyl kaydet

tikten sonra. diyor ki : "Anl&§ıldıgma göre 

Sultan Mustafa bu ayağı bağlı, gözleri , ağzı 
&idil koyunu kendi tlmıa.11 addederdi. Kim. 
scye zararı olmayan bu delilikler bir şöhreti 

veto.yet ka:ı:andırmııı ise bir padişah için mul< 
taz:I olan hiddeti temin edecek abvıı.lden de. 

ğildl., 

1622 yılı O ağustos gUnU sı:s ııene evvl'l 
bugün Cerrahpaşa camii şeyhi lbrahim eff'n 
dl verdiği bir vaazda 1\1 ııözleri 9Öyledi: 

- ümmeti Muhammed, badişa.hı veli Uç 

gündür bir tenha odAya. girip kapanmış .. 
namıı.z kılıp ı ağlamaktadır. Hiç kimseye 

söz söylemez: esra.rına ancak kendlai vO.kıf. 
tır. Sultan Osman hanın mertebesine llemi 
rüyada muşl\tle<ı" ".l' otıuuırıv• \ ,,. , l'...ı. , uı. 

l!!ek görmUıler: haktealA. rahmet eyliye .. ., 
Bu oekllde vaaz vermenin ııebebi, askerin 

Genç Osmanm öldUrUIU§U mUnıuıebetlle hld. 

detll olmasıydı. Birçok kimseler pa.diaahı \s. 
Uhtaf ediyor ve acıklı hAdiBeye teessUf e. 
dlyorla.rdı. 

Padi:ıah gözlerin\ bir yere dikiyor ve sa. 
Atlerce o halde kalıyordu. Bunu gören ıeyh 
!er: 

- Sultanımız Atemi gaybe dalmı:ı .. diyor
lar, rahatsız etmekten çekiniyorlardı. HaL 
bukl padişah deliydi. Bu, bakıglarmdan bile 
bcll1 oluyordu. Sarayda buan etrafa saldı. 

rıyor, hf'r rastladığı kapıya yaklaşarak vu. 
ruyor, birçok de!a öJdUğUnU unutarak, g«'nç 

Osmanı çağırıyordu. 

lgte bu vaziyette bulunan pe.df§abm tah. 

ta geçiışl birçok devletler t&l'at'mdan tebrik 
ediliyordu. lran elçisi .Ağa Rıza birçok he. 
dlycll'rle lıtanbula geldi. Padl§ahı cUlQaun. 

dan dolayı tebrik etti. Sefir, •araya gider. 
ken dört yüz kapıcı, bin yenlçeri kendisine 

refakat ediyordu. Maiyetinde bulunan yirmi 
dört kl17lye kıymetli hll'aUer ı;ydlrlldl. Vf. 

ya.naya, Vencdlğe !ıtanbuldan yeni pad1ışa. 
hm cUJQsu mutantan mektuplarla bildlrll. 

dl. 
Milleti idare eden diğer bUyUk memurlar. 

padl§ahın bu deliliğinden nıUmkUn olduğu 

kadar iıt!fade ederek halkı soymakta yarııı 
yorla.rdı. Yeniçeri ve slpa.hller fltediklerinl 
yapıyor, istedikleri gibi y~ıyorlardı. Piidl. 
;,ah meyhaneleri kapıyarak rakıyı menedln 
ce yeniçeriler bu k!rlı Ucarete b~ladılar. 
Serbestçe rakı satıyor, bire beş k&za.nıyor. 
tardı. 

Niyazi Ahmet 

( 1) Oldürillf!n gf'nç Osman 

Tonton 
amca 

Hintli fakir 

Kam:ı hakkında da, herkes "çok isti
datlı, çok iyi ahlaklı, çok dahi,, çok 

bilmem iıte, çok müthi' diye yazdı. 
Galiba bir meslektaıı efkarı umumi

yeye iyi tanıtmak mesleği de biraz 
yükseltmek oluyordu. Bütün muhar • 
rirler, §U egoistçe fikre kapılıyorlardı. 

- Bizim için de ölüm mukadder .... 
Bu aevmediğimiz adamı bile öğelim, 

yükseltelim ki, biz ölünce de dostumuz: 
düşmanımız hep birlik olup meth ve 
senamıza giri9sin .. 

Fakat bu hodbinliği tatmin ettikten 
sonra samimi fikirlerin ifadesi geli • 
yordu. Bunu da şifahen yapıp nefisle • 
rini körletiyorlardı: 

ölünün arkasından konu~ulanlar şun 

lardı: 

- Bir insanın hem çapkınlık, hem de 
muharrirlik yapmağa kudreti müsait 
değildir. İki karpuzu bir koltuia sıf · 
dmnak istedi de onun için böyle güm· 

Jedi ! 
Evet, yazılardaki ciddiyet ve hür • 

metkihlıkla sözlerdeki hafiflik biribiri· 

ne uymuyordu: 

- Adalelerin hafızası vardır; böb • 
ı ekıer sull:.llmctlkı 1 unutmaz; kalp bir 
istasyon memuru gibidir: Kanın kızıl 

katarını fazla alkol yüzünden tam za
manında yola çrkarmıyabilir ve kazala
ra sebebiyet verebilir , 

igte böyle felsefeler yürütüldü, dur • 
du ... 

• • • 
Kamil, neş'eyle geçen hayatında, 

yalnız bir ıey'::len korkardı: ölmeden 
gömülmüş olmak!. 

. Az:railin misafir gelmeıi önüne ge· 
çılemez:di. Pek ila .. Buna razı olacak • 
tı. Fakat toprağın altında, tabutun için

de uyanmak kadar feci bir ıey tasav • 

vur edemiyordu. 

Böyle kazalar sık ıık olagan itler • 
den değil miydi: Nice !doktorlar yanı· 

lıp gömülme müaudeıi vermitier, son 
ra cescldin can bulduğu görülmüıtü • 

Hem o, bu korkuyu eserlerine de 
nakletmiş, ıahcserinin kahramanı, me
zarında dirilmigti. 

Onun için muharrir Kamil bütün 
bildiklerine vasiyet etmi~ öldiiğü za • 

man tabutunun içine bir burgu koyma

larını ıöylemiıti. 

K'-milin, bütün ailesinden arta kalan 
izmirde evlenmi§ bir hemşiresi vardı ... 
Felaketi kendiıiııe telgrafla haber ver • 
diler. 

H~men zevcile beraber, vapura atlıya 
rak Istanbula gddi. Kocası Kamili hiç 
sevmezdi. Çünkü, o, hayatta iken dai _ 

ma eniştesi ile alay etmi~. ">nu kcndi
s!nden küsük görmüştü, fşte bu se • 
hepten. eniştesi Kamilin ölümüne se • 
vinmi§ti bile .. Ayni zamanda da bu yüz 
den ufak bir mirasa konacaklardı. 

Merhumun vasiyeti mucibince. tabu· 
tun içıne bııq~uyu koydular. Bütün ga. 
zetelerin n;.n ettiği cenaze merasimi er 
tesi ~ünü yapılacaktı. Cenaze namazı 

Aksaray camiinde kılınacak ve soma ela 
Topkapı mezarlığıpa gid ilecekti . 

Kamilin akrabası ve ahbabı ••e k 
mahduttu. Fakat meslek arkadaşları 

gazeteciler, muharrirler gelecek sanı • 

ltyordu. 
Halbuki otuz kişiden fazla gelen ol

madı. Bunun da yarısı namazda n sonra 
çekilip gitti. Böyle iyi bir muh ar:irin 
cenazesine kimsenin gelmeyişi doğrusu 

hayret edilecek şeydi. Acaba sa ğ iken 
yazdığı müstehzi yazılar bir çok lt :şi

nin kalbini mi kırmıştı. Bunun iç:n mi, 

böyle hi:r:secikler gelmemişti ?. 

Çok ~ükür ki kendisi bu feci aki • 
betten haberdar olmuyordu. 

Lakin korktuğu da başına ~eldi : 

Meğer sektei klabten ölmemiş, şiddetli 

bir baygınlık geçirmiş. Tabctun sarsın 
tısı ile yol1da ayıldı. kımıldandı , öksür 
dü. Gözlerini ovuşturdu, ve meseleyi 
anladı. Hemen elinin altındaki burguyu 
yakalayarak tabutu delmeğe başladı .. 
Genişçe bir delik açıldı. Gözünü oraya 
uyldurarak rahatça cenaze merasimini 

seyretmeğc başladı. 

Yarabbi: ne felaket! Bu ne kepazew 
lik ! Koca bir muharririn cenazesinde 
ancak on on beş, kişi bulunsun ! .. Bu· 
nu hayatında tasavvur edemezdi. Bil· 
seydi para ile adam temini için, ölme • 
den evvel, tedbirler ittihaz ederdi. i çi· 
ni çekti. Büyük bir istikrah ile burgu • 
yu y~nına attı, gözünü delikten ayırdı. 

Kalbınde büyük bir acı duydu. Damar
ları kopuyormuş gibi oldu. Ve bu sefer 
gözlerini bu vefasız dünyaya ebediyen 
ve hakikaten yumdu. 

Nakili: Hatice SUREYY A 

Alman kadınl'arı 
zarifleştirilecek 
Hitler "Moda dikta
törü,, ne emir veı di 

Almanyada, her 
şeyin olduğu gibi, 
modanın da bir 
diktatörü vardır . 
Alman kadınları • 
nın üst başlarına 

hükmeden bu yaş. 

l!ca genç kı1.ın adı 
Hela Strehl'dir. 

Hela Strehl bun 
dan bir müddet 
evvel Hitlerden şby 
le bir emir almış: 
"Berlini terkede -
rek bütün dünya • 
yı dolaşın. Ne is. 
terseniz yapın, a • 
rayın, yaratın, keş. 

fedin.. . Fakat iki 
sene içinde, Alman 
kadını , dünyanın 

en şık ve en zarif 
Alman moda dik- kadını olmalıdır!., 

tatörii. H. Strehl Bunun üzerine 
derhal Berlinden hareket ederek, bit. 
tabi dünya kadın modalarının menbaı 
olan Parlse gelmiştir. 

"Moda diktatörü", şimdi, mütema· 
diyen, Parisin en büyük terzihanelc. 
rini dola.'3arak. Alman kadınlarına 

mahsus bir moda yaratmıya çah§mak. 
tadır. 

l
:anır.r- Amıı::::::::::::::::::::::::::::: :: 

:ı 

Lisan dersterimizi11 ~! 
:: 

ı .. ı!. ;Et~§3~{~:.1 :~·';=· 
:: darik edilebileceği yazılmıştı· 
:: Bazı okuyucuların, birkaç gün :.:· ••• =·. ' 

:: evvelki formaları istemelerinden .. .. 
ii itin yanlq anlatıldığı neticesine H 
!' vardık. Uzun zamandanberi de· :: 
ı _.J_ ·ı~-· :: : vam eucn 1 amarunızda bu gibi :! 
İ formalann iki kurut mukabilin- H 
1 de ancak gazetemize abone ola· H 
ı1 caklara verileceği yazılmı!ltı, ii 
! Keyfiyeti bir daha tavzihe İü . H 
1 zum görüyoruz. H 
1 r:-.::::··-··ı••••••••••••••••••••••M il • .. ............................... :::::::::::::::r.:: :J 
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Tekirdağlı Vandervalt ile 
berabere kaldı 

Mülayim 
Bırkaç gtin evvel oehrimize gelmiş oıcı.n 

Cenubi Afrika ıampıyoou Vandervalt ile 
Kanadalı Ka.mpcl diln Taksim stadında Te. 
kirdağlı ve MtilAyim pehlivanlarla karşıla§. 
War. 

Stadyum şimdiye kadar hiçbir gilre§le. 
hiçbir futbol maçmda görülmemiş bir seyir. 
el kalabalığı ile dolmuıtu. 

Maçlara bir u.at kala kapıların kapaW. 
muı bile icap ettl. 

Günün ilk müsabakaları 
Saat dört buçukta 8,9 y&§lannda iki ktl. 

çille kardeş arasında ilk gUreş yapıldı. 
On dakika kadar çok güzel güreş yapan 

müstakbel yıldızlar, çok takdir edildiler. 
11 lncl dakikada Selim mükemmel bir o. 

yunla rakibinin ııırtmı yere getlrdi. 

Süleyman - Idris 
İkinci mUsabe.ka Türkiye küçUk orta bl. 

rfncial Süleyma.nla İdris arasındaydı. 
Müsabaka on beş dakika kadar sürdü. 

Çokiyl bir pehllva.n olan Sllleyeınan sert o. 
yu.nlar detfıtinırek İdris! yerlerde dolqtır. 
mağa ba§ladı ve 115 lncl dakikada güzel bir 
tuşla galip geldi. 

#fühim müsabakalar başlarken 
Sıra plnUn en ehemm.JycW k&r§ıl&§n;ıaiL 

rma gelmişti: aeylrcllertn alkışları arasında 
MUlAylmle Kanadalı Ka.mpel ringe çıktılıır, 
evvelki gUn Teklrdağlınm gazeteler vaaıta.. 
Bile Mllllylme meydan okuyuıu hakem he. 
yetlnl mUşkUI vaziyete düşUrmnııtU. Binaen 
aleyh hakemler Vandervalt ile Tekirdağlıyı 
da sa.haya çağırdılar. 

Dört peblJva.n takdim ed1ldl, resimler çe_ 
klldJ ve MOIA.)iın - Hüseyin delisi münakaşa 
edilmeğe başlandı. 

Tekirdağlı "İngillzle kal'fılqtıktan aon_ 

ra MüJA.yfınle de çarpışmak ve bütUn tşlerl 
bir gtlride tamamlamak,. fstiyordu

MUlA.ylm Jse çok makul bir cevap verdl: 
''Evvela. lngilJzlerlo karııl8f&e&ğız, belki 

ben. belki de HUseyln raklblmlzi on daktkL 
da yeneriz. dlğerlıniz ise bir saat uğraşır. 
:Bu ~yette b1rlb!r1mlzle tutu§'Utsak yor_ 
gunluk ytlzUnden kuvvetlerimiz müsavi ot. 
maz, bu iddialı maçımızda maUQp netıceyl 
vermez .. dedi. 

MU!AyMJmln mütaıeasına l§tlrak eden hL 
kemler Tekirdağlı - MUIA.ylm mUsabakasm 
dan aartmazar ederek ecnebt pehellvanlarla 
blzlmldlPrin kar§ılaşmalarma karar verdiler. 

Mülayim - Kampel 
lngillz 93, MU!lyim 103 kllo sikletindeler. 

Tel.."irdağlının neticesiz 

JÇE RID E: 

li- Hamamcılar ccmlyetlndc idare heyet( 
azaları araııında istifalar olmuştur. Hamam 
cı'ar, kırk1:e§me suyunun kesllmesJ ka'l!ı: 
aında idare heyetinin bir faaliyet göstereme. 
cliainılen mU§tekldlr. 

• Yüksek orman mektebi talcbemnden 
:?3 kişilik bir grup Bolu ormanlarında teL 
l,fkat yapmak üzere Boluya gitmişlerdir. 

ı;. H a~ustos gUnU TakııJm stadında it. 
ıah·e törene! yap:lncaktır. Bu törende, Naşlt 
cı ki mahalle hckc;:ls.1 rnlllnü yapar.aktır. 

lf. ~ehlr dahll'ndekl bostanların gelecek 
' ı:ftn "''! lUbaren ekllmt'me.ııl karnrl~tırıl. 

m· ' 

r -h İ hayvanlar sergisi bu sene de 19 ey. 
liı'de açılacaktır. Sergide tP~hlr cdrlp ııeçlJ fl 
erk hayı. anlara HOO lira mUkı\fat verileN.>k 
tir 

.\~ D;-hlliye \•cklll ve Parti genel sekreter! 
~UkrU Raya c!Un akşam Ankara.ya _ıritmlş ··-

• Amasya ile Havm arasında bir itam. 
""" t!•'VJ'ftmf'I. lçlnı!ekl!P.rd"n bir l~lş! xı. 
mUcıtnr 

lf. Krı;ılcahamamA hıı.ğlı Gliven nahlv<'ııln. 
de tahrlral kAUbl :Mehmedo ait Uç yıışmdakl 

10 dakikada vendi 

llfliilayim rakibinin sırtını 
Milsabaka Kampelln çevik harekAtı Mill4yl. 
mtn ise rakibini denemealle başladı •. 

2 lncl dakikada MU!Aylm gllzel blr topuk 
kapbysa da çabük bıraktı. GUreş ayakta de. 
vam ediyor, çak geçmeden MUIA.ylm İngtllıi 
alta dügUrdU bir hayU hırpalama.ğa ba§ladı. 
Bu esnada Kampelln güzel bir çift makuı 
görU!dU, Mll!Aylm bu mllşkUl vaziyetten 
kuvveti sayesinde rakibinin bacağını bura. 
rak kurtuldu ve tarn on birinci dakikada 
KampeJI altına alarak güzel bir tuıla galip 
geldi. 

Hüseyin - Vandervalt 

-

yere getiriyor 
tı fakat rakibini çeviremedi. Biraz sonra bir 
kUnde aldı, fakat gene netlceıılz. 

İoglllz, bUyük bir gayretle kendlıılnden on 
kilodan fazla ağır ve çok kuvvetell hurnı
na mukabele ediyordu. Müsabaka müddeti. 
nln yansından sonra her ikisi de halsJz dU§. 
müşlerdi. Vandervaıtın ağzı kanama~a. Te_ 
klrdağlı da aoluına.ğa ba§ladı. 
GUreş k&r§ılıklı bir itişme halinde çok 

zevkalz devam ederken müddet tamam oldu. 
Hüseylnln ilk anlardaki üstUnlUğtıne ret. 

men İnglllzin Blrtmı 3 saniye yerde tutama. 
ması yüzünden beraberlikle bitti. 

DiinkU 1-:ayık yarı§larmdan b-ir görünii.ş 

Dün sabah Yenikapıda yapı/an 

Kürek 
müsabakaları 

Ga:atasaray biri~ci_,_ G~n0e1~~ ikinci, Beykoz da uçuncu a-l'~ 
İstanbul su aporlan ajanlığı tarafından 

tertip edilen kUrek teşvik ınüsııbakalarıııın 

birinclsl dUn Yenikapı sahilinde yapıldı. 

Seyirci sandallan yarı§ yerini l,gal etml~. 
hakem motörUne de hakemlerden başka se.. 
ylrcller de doldurulmuştu . Bu gibi birçok 

intizamsızlık içinde geçen yarışların derece. 
lerl şunlardır: 

Bir çifte müptediler: Bu mUııabakaya Ga. 
latasaray, Fenerbahçe, Altınordu, Beykoz 
Güne§ ekipleri iştirak etti. Mesafe 2000 met 
reydi. 

Birinci Galata.saray, lklnclc Beykoz. U~n. 
cü Fenerbahçe. 

İki çifte: Milsabakaya. Galatasaray, Al. 
tınordu, Beykoz, GUne~ ekipleri girdi. Me. 
safe 2000 metre. 

Galatasaray birinci, Altınordu ikinci. Gü. 
neş üçüncü oldular. 

DörtıUk kllsik: MUs&tıak8); ı;t" 
ray, Beykoz, Güneı ııtırak et wııc1, ıy.Y 
Güneı birinci, GalatasaraY 1 ~ 

üçUncU oldular. ta G 
Tek klAslk kadınlar: BU yarı§ G" 

birinci, Fenerbahçe ikinci oıdu .. bJl<eS' ~ 
Kıdemslzler: Tek klAslk· ?d:~u. prS 

lataaaray, Feoerbahçc. Altın . ..tl. 

Güneş ekipleri girdiler. ~rs.)' ı~· 
GUneş 6,!IB ile birinci, Galat 1 

Altınordu UçUncU oldular. GııJsl~ 
İki çifte kllıılk: MUsabılkıtY8' ti gi~A 

Altınordu, Beykoz, Güne~ eklP~~uıcl· G 
Galatasaray birinci. AJtmordU ""f 
UçUncU oldular. asisi,: fit 

Dörtlük klllsik: MUsabak&)~ıpıerl ı:_ı;l 
Fenerbahçe. Beykoz. GUne§ e aııJ•tp" 
ettiler. Güneş 7.17,4. ııe blrlncl· -
ikinci, Beykoz üçüncü oıdul&T• .,11 f~ 

GUnUn AIOD müsabakaaı Tekirdağlı Hüae.. 
ylnie, Cenubi Afrika ~amplyonu Va.ndervalt 
aruında yapıldı. 

Tekirdag"lı 110 kilo, Vandervaıt fae 97. 
llk dakikaları her iki pehlivan da beremutat 
biriblrlerini denemekle &"eçlrdiler. Seylrcller 
üzerindeki ilk tesir: Teklrdatımm d&. 
ha kuvvetli olduğu idi. İngiliz de bunu an. 
18.ml§ olacak ki bir saaUik müaa.bakanm ao.. 
nuna kadar tcda!W blr oyun oynadı. sıc ı!e 
kacak denileıniyecek bu güreşi mağlQp ol. 

Dünkü at yarışları 
Her zamankinden daha güzel 

ve heyecanh oldu · 

~..., ~ 
DörtıUk kadınlar: Bu müsa gtrdlıe! 

Fenerbahçe ile Güneş ekipleri .-ıııcl .~ 
hÇle j .. . ıJ?" 

cede GUn~ birinci, Fenerba G"' ~ 
Kıdemli, tek klAsik: Bu yarış& oı v 

J3e''" . ~ 
ray, Fenerb&hçe, Altınordu, • ~ 

cklp'erl iştirak eteuıer. Gııla~' ~ 
el, Altınordu iklnd, BeykoZ Qçll!I el 
lar. J ~ 

rııı~· 
!ki çiftelere: GalatasaraY b1 

nuı.d411 \J1 U. il.!. 

:S inci dakikada - sırt kuvveti aayealnde 
- Tekirdağlı rakiblnl yere serdi. Fakat o. 
yun bilmemesi yüzünden - bütUn kuvvetini 
sartebneslne rağmen - hiç blr şey yapama. 
dı. Tekrar ayakta gtlreşmeğe b&§ladıklan 

zaman Hüseyin tngllizin ayaklarma atılm&.. 
ğa çah§ıyordu, fakat lyl bir pehlivan olan 
Vandervalt bunlardan mUkemmel aurett~ 

eıynlma.smı becerdi. 
Onuncu dakikada Hüseyin bir çapraz kap 

-;ı'. - ·--- ~ 

~ ' 

. ... ~ .. --............ 
1tğra~m.alarmdım 

beygirin iki burnu ve Uç dili olduğu hayretle 
görtilmll~tur. 

OJ ŞA RIDA : 

.ır tngU!z kralının kardeşt'i Kent DUkU ıle 

refıkası A Yueturyaya gelmişlerdir. Orada 

nndsor Dükll ile dUşcııını ziyaret edeecek. 

terdir. 

':;;:/ 

l'AZARTESl 

ACUSTOS - 1937 

Hıcrl: l:W6 - Cemazlyelt.hır: 2 

Cıünı iıı olrıl!'uşıı 

ıi.04 lfl.17 

At yarı§larırun üçüncüsü dün saat 
15 de tahminimiz veçhile, her zaman_ 
.ıu1111t!n aana. uuyuK oır Kaıa.oanK onun. 
de icra edildi ve çok heyecanlı oldu. 

Birinci yarış 
V ç ya§1ndaki yerli yarımka>ı t>6 ha. 

Almanya - ı;ransa 
Atletizm müsabakası 

Bu batta yapılmış olan Alman - Fra.naız 

atletizm mUsabe.kasmı Franaızlarm 48 sayı_ 
ama mukabil 103 aa.y ılle Almanlar kazan. 
mıştır. Yapılmı§ olan 100-20<>--400-800-
1500-:5000 metre ko§ularda 110 metre ma.. 
nlalt 4. X 1100, 4 X 400 bayrak yarışlarını ve 
yükııek atlama, uzun atlama. disk, cirit ve 
gülle atmayı Almanlar kazanını~. Yalnız 

aırıkla atlamada Fransızlar birinci ol mu,. 
tur. Bu arada bir Alman atleti 2 metre ytlk. 
sek atııyarak yeni Alman rekoru tescla eL 

mlşUr. 

Bir Yunan 
ıstanbula 

muhfeliti 
gelecek 

Festivalin spor müsabakalarından Tak. 
alm ııt.Admda yapılacak olan futbol maçı için 
Yunanlstanın Apollon _ PanaUnaikoa muh . 
telltl tstanbula davet edilmlştlr. 

lf. Yugoslavyanın zagreb şehrinde kahve 

ve lokanta mUatahdemlerl ücretlerini arttır 
mak için grev yapmışlardır. 

lf. tngilterenln Ruffelk kontluğu dahilin 

de bir kasabada, bir !ngtllz ks.dmı .f erkek, 
1;ocuk birden dllnyayıı. ~etınniştlr. Çocukta. 

rın anası slhhattedir. 

lf. Şehrimizden a.ynlmıı:ı olan Japon mek. 

tep gemileri Yunanistanın Faler limanına 

,·armıştır. 

lf. Fransada reisicumhurun hıızurlle yt'nl 
bir tllnt'l a.çılrnı§tır. 6865 metre boyunda 

nlan Voa~es isimli bu tUnP.I, Franaaclakl dr 
miryolu tUnellerinln en uzıınııdur. 

'/. Çekoslovaltya ajansı, Skôda sil!h fab. 

. lkaları nıUdürlüklerln1t'n bazı kimset"lerin liZ 

lcdlleceği \"e yerine daha başka klmse't'r i:'t. 

tlrilcce~nl tckzlk ediyor. 

:t- Rulgar!Rtand.a bu seneki yağmurlar buğ 

<lay rekoltt'sinl eksntmlşUr. Buğdaylard'.l 

küt ve çalkın hastalıldan vardır. 

~ Alınan havi\ kuvvetlerine mensup y1lz. 

ha.ı Şraybcr. J,('man gö!U tlzcrindc Xaye. 

Valdt Sn1'" 11 Oıtıc il İ'ldl 1• ı rı •• !'" il" ~ Rnşeroılan 00.,lıyan mllsabakaya lşllralt crl 0 

3,23 12,20 16,12 10,li 21,03 ll,O:> ı rek ıılı\nör ile alplerı geçmeye muvaffak ol. 
muş \'e Pal Anncdrada yere lnınl§Ur. 

liskan Arab erkek ve dişi taylara mah. ikinci. Güne§ UçUncU oJduJar. 

sus satı§ koşusu. Nirtını. .ı. .................. - 1ı:ıııı~c,.uı;· (Mesafe: 1400 metro; ik.ram1ye uıu ikinc. Galatasaray üçUncU 0 ~11 "'fi' 
lira.) Neticede Galatasaray 35 p!l ı j~ f~..,.J 

Birinci Duman (Mehmet Çeliktaş), Güne, 21 puvanıa ikinci. seyJ<o f I' 
la UçUneU olmuı,lardır. Ge.la~~ ~ 
festival heyetinin koydu~ kUP8 İkinci: Mes'ut (Ahmet Hüseyin ye

nilmez); üçüncü Ceylan (Tevfik Dev. 
rim). 

Ganyan: 450; Plaseler 105, • 125 ve 
520. 

lkinci yarış 
Kaurnçlarımn yekıi>Ju 1500 7ırayı 

gcçmiyeıı dört t:e daha yukarı ya~ta

ki luıli.skan lngiliz at t'C kısrakkırına 
rn.ahsıtS. 

(Devamı 8 incide) 

Barutgücü 
Dünkü müsabakada 

gene galip f 
Dün Bakırköy BarutgUcU sahasında SU. l 

merspor A ve B takımları Barutgtlçlülerle 
karşılaşmışlardır. 

B takmıları maçı 3-0, A takımları rn'L 
ubakıuıı da .f.-1 BarutgUcünUn galebesile 

neticclenmlııtır. 

cr~m ~ ~@~eır 

Manşı yüzerek 
geçti _..,...._ 

ÇankaYa ,dP 
K onga idman 11~0ı 
maçı yarıda h8s-. 1~ 
• çaııkll ııe~ ' Konya: 8 (A,A,) - 2,....ı ıtt 

yurdumuzla karşıtaatı .. Futb0
1 ı• ıı• ~ 

neticelenirken dört daklkll itil 111# .J' 
Çankaya aleyhine pene.ltı ver=a>1 tt• f 
kaya haksız bulduğundan sa ıı ı;-slll' 
dl. Hakem 3-2 ldm&n yurd1111 

etti .• 

Kasımpa~~aP 
Balıkesil de 01

9U "'" 
o I d u f\lıııo' 111ıf 

Balıkeslre ı;ıden KuıınP11~ tıı<l•tl 
rsP ' Balıkesir idman birliği ile :T cııt· tılj) f 

baka.da 1-0 mağlftp oıınuşııı.r ~ııd~.Al.ı 
Balıkt'sir idman yurdu dS. ~:ıv· 

Ja k&rŞJl&§mışlar Ye neUcede 

~-1 yenilml§lerdlr. 

1 
} 

c,f" (. 
lngillercniıı Uınııınıı~ mııkavemd yiiziir:iil..criııdcn Tom Blotı-m'ı 99cç.ı~" ~ 
§Cnıln giinü, yiizerck lngiltcmdcıı Fra 11~aya gclmi.1, ?ıaııi :Af <1''.~e ~ 
I'..(.sminıi:::, 1 ~ sarıl 26 d~ldlwl11~ bir ?J iizli§tcn somYl ''Doıttıres ~[J!' , 
f!,, !W.Şmdaki lııgiliz geııci11in, Fran8:zlıar f<ır(Jfınrlan 11a,.,-ıl J."fJr.,gtÇ il 
gö~trrnı.~l:tC'l'r. Rlini sıknıı iriynrı rlclil:n11l1, acçcıı sr:ııc yoM~rıııı 
lan Tcmmc'dir. Mnrrnwfih Tnm Rknıcr, Fmmnz yüzücUsu J/ 
elliği rekoru kırmıya mııvaf/al~ olmnamı.ştır. 
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Sesi/yaya kendisi için TUrkçev~ çeviren : dlikmet 1lliuıic 

1 
• lacivert ve 

• tın tarııı 11,._ 1 ·· nifo . • ... a ı u. 
a u tına ile zabitler, 
~ zun ve ge... lb' 

"~ r, iki .. : ş e ıseli 
"" \it b rnetrey 
' ellerine .. e yakın boy. 
~ 

1 
1-rta tab &urnu§ kakmalı 

t ı .\ ancalar k 1 
~t.. llt•vuu 

1 
so u u şal. 

dı 'ahncterı'nadr a orası .. Şehra. 
· en b' · ırıni andırır. 

gelecek mektup/arz Paristeki adresine 
göndereceğimi vadetmiştim. Gönderdim, f akaf 

Berline kendi Entellicesn Servisimin . şefine ... " 
t. 

>· 

yardımı dokunur ümidile adımı 
vermiyerek meçhul bir adam ta. 
rafındanmış gibi kendisine 500 
frank gönderdim. Bu bir vicdan 
borcu idi. 

istanbuldaki Fransız gizli ser. 
visi şeflerini ve fstanbuldaki va. 
ziycti böyle keşfettikten sonra 
yerli halkla temas etmeğe tacir. 

~ &tıiıy, it 
ı htrlt ursan adlı k" .. k 

lıltbıı. • ta harar ı· uçu 
•itL~ı ıçin b et ı takdirlerle 

.._,ı l • en ıog~ uk b' 
tt]bc z ığı ile bu ı r İngiliz 

_ _.er, idare adamları talebe ve a.. 
zayla konuşmağa başladım. Hep 
si de haremlerin entrikasından 

usanmış haldeydiler. 

~· bııcıc iıted' kızın dıkkatini 
ıtt~ ırn. 

Qı'ltı IJı tabi e 
ııı. it ııı. Sir ak Y rnde Yanılm::ı-
~ L,•ct.r YakJaıarn, bu kız maı;;d 

uır ao ıarak b 
tıııllıt z •ttı V ana fransız: 
toyı \: ister ; .b.e ben derhal ta

tct b' .ı ı g" .. 
}<' it &ÜI " orunmiyerek 

ru~ taııaızr~ b" Uınsedirn. 
lld.. .... ıl . 

h Uıtı S rnıyormu b' .. 
oıı d . oııra Al § &• ı go 
~k t(a ktnd· . rnanca söylt>dı. 

l?ıağ ısıne k 
ltıtUit a baııadırn §a~ ın şaşkın 
~'td' C:t hitap . · Nıhayet bana 
tııı. 1

1?1. lngil' ettı . O vakit cevap 
ıllyo d ızceyi 

Ya\I .r u. Ahb gayet iyi ko-
tc, ~ ılerıettiın~~~ğımızı yavaş t 
bir Ye" Ufalt tefek ıhayet bir ge- \ 
~rltadıa buhran .. kıtı dehşetli \ 
ita." il§ı lllat~ ıçınde buldum. 

ıa et-· azeı B 1 . . .. 8c . '" Şti. a nıyo ıle 
' ' . llını k . t, •ı;o cndıs· . 
tı. \' t l'tlt .. ni .ını hirnaye ve te-
l c k · Şırn iy' . 
qtııu tndisin 1 tesır bırak 
lerd z ba!lıyo ~ sualler sormağa 
aı 'll bir· r urn ki .. · 
dıığ ı hayı; • muştw-

oııa 1 ıı halde Ya konyak içmiş 
r:\J\ nıınııd .\da sızca b" • an geçerek 

bit illa k ır laf attı 
•ı d' . tndine . 

~İtal •lıni tut gelmesini ve 
lliıı. ~Cltişıntd rtıaıını söyledim. 

'

de f en ve h 
ranı1z.... er söze be-

\\ ~"'ld "'" ola ~ "t en sonra talc cevap 
\\c h.._' ~ • • adanı r-ek'ldi 
~b ••• l\ hır rna :ı 1 

.tc,il ~ ~ld &ada Seııily;ı 
l'1flt l'• ~ ırn, !!ÖZ söylemem ıeni muazzeb eder, 

tıııı; lla garip b" Sesilyacığım. 
....._ S· . >'Otd ıt gülümse 
~ ~ııı r u. - Ama neden müteessir ola-
b. 'rord tan,,.. 1 N d k d 1 ı · S d ıt ,., lib. c.ca bilmediğ" • . ım. e en e er ene ım. en e 

t'•r· . ., dtd' ınızı P · 1 M ' 1 
tııı:ı: ıslj ,. ı. Henı ne .. 

1 
arıse ge .. es ut o uruz. 

• ıvcıiJe '- guze V b d 
() ~ «onuşuyorsu- e u sıra a yüzüme hayasız-

d~ ~ ı:a gülümsedi,. : 
• !:' 11 lcırd ıı; 

>'Uk bi 'kat it İ§t r~ını potu anla- - K ıiçüciik kızcağız, dedim. 
ltıı.. r thttrıın· en geçmişti. Bil- Ben hali vakti yerinde bir adam 

'ltıı 1Ytti de yoktu za değilim. Öyle Avrupada dolaşıp 
llıa111~ 0 ttce b duramam. Bundan başka, fstan-
kaı İab· iltda y h bulda çalışıyorum da .. Hastanede 
d 
~k 1tile .. ., a ut o za-

tıt lıt "-lfe ş vir ay daha kalacağım. 

t 
111lu .:: ''lltdiğin· antan.,da Bu dediklerimden hoşlanma 

t~Qııı.....'"">'ltdi ,. 1
' Yorgun ol-

~· ··ııızi • ve b' dığı anlaşılıyordu. Bana dikkııtle 
d 

ır 11 teklif . ır araba ile 
tıı tab.. ettı. baktı. sonra gayrişuuri olarak ha 

~'~trtc Çağıtdnn v li değişti. Bambaşka bir kadın h.:' ~tı en lcena· • · e cadde-
.... L De . tııne konuşuyor gibiyd.i. 
d 110.,. " Cilrdjıı:· . sordum • 
tııı· -, .. nu:ı: ıı;ınız h • 

t ııı a· a ~idiy ayat, dai-••tL l:tt ._ Ot lllU ! ~ 04dığ -ı.9111 Me~eıa 

- Franz, dedi. Dünyayı ve in 
sanları 4;0k ivi anl;ıdığın halde" 
hastanclercle vaktirıi karb~dip du 

a. )•1111...,~a hu y._,. adarn gibilere 
~tı.... -·.,.z b' :roıYı• • n k ruyorsun. Sen tahsilin ve seya 

·•ııl'o ır te :r- e seriya l! r ili Y oldu~ 

hatlerinle, Pariste bazı kimseleı e 
çok faydah olabilirsin. 

Sözün nereye dayanacağını an· 
lıyordum. Fakat gene, dedikleri 
ni izah etmesini istedim. h:ah et 
ti. Benim Fransız gizli teşkilatı 
'1a ~irmekliğimi teklif ediyordu. 
O esnada içimden gelen gülmeyi 
:raptedebilmek için adalatımı na 
ı;d tutmağa çalıştığımı tarif ede· 
mem. Büyük bir cesaretle, gizli 
teşkilatın ne demek olduğunu 
r.rırdum. 

Sesilya böbürlenerek, Paristen 
kr.ndisine gelmİJ olan mektupla. 
rı gösterdi. Bu mektupların ad. 
rrslerine ve imzalama bakarak. 
şarkta Madmazel Balniyo gibi 
hafif meşrep kadınlar vasıtasile 
Alman tesirini torpilleyen siste. 
mi kimlerin idare ettiğini öğren. 
rı;m, Anladığıma göre Sesilya 

Bir gün öğleden ıonra beni çağırttı. 
Evine gittiğim zaman onu bavulla
rını bağlar ve bir ıeyahate çıkmaya 

Kursan Madmazel Balniyo ile 
Fransız hükumeti arasında vast
toı vazifesini görüyor. onun ra. 
porlarını Fransız hükumetine 
gônderiyordu. 
Sesilyanın yaptığı teklif ba. 

na pek heyecan vermiş gibi ken. 
disine birkaç sual daha sordum. 
Daha ziyade, kendisine muvafa. 
kat cevabı verdiğim takdirde ne 
gibi bir ücret alacağımı öğren. 
mek ister gibi göründüm. 

Sesilya? "Pariste bir kadın ar. 
kadaş,, ından bahsediyordu. O. 
nunla anlaşmam lazım geliyor. 
mu~. işte öğrenmek ister gibi 
göründüğüm şey, bu Paristeki 
kadının bana ne para vereceği 
iôi. 

Sesilya. istediğim kadar para 
:;)~bileceğimi söyledi. Ve hemen 
Parise gitr:ıekliğimi istedi. Has. 

hazır vaziyette buldum. 

tahancde i§imi bitirir bitirmez 
derhal geleceğimi söyledim. Bun 
dan sonra Sesilya, İstanbulda 

bulunmadığı müddetçe, kendisi 
namına gelen mektupları, ona 
Parise göndermekliğimi benden 
rica etti. 

Ben mektupları gönderdim. 
Fakat Berline, kendi Entelijan 
Servisimin şefine .... 

Bu hadise, benim gizli teşki. 

!attaki muvaffakiyetlerim arasın. 
ela bana en çok gurur verenidir. 

Uç sene sonra, Sesilyayı Ant. 
rtpte, mütevazi bir kahvede gör. 
düm. Art1k Fransız gizli teşkila. 
tında çalışmıyordu. Anladığıma 

göre, İstanbulda "kırdığı pot,, 
oııun yuvarlanmasına sebep ol • 
muştu. Beni tanımadı. Fakat 
kendisini dar vaziyette gördü . 
ğüm için, iiç aylık kirasına olsun 

lı tı~ ı· Uıunuz) &unu his-
·~ •tif . 

: ............................................................................................................................ , ............................................................................ . 
~~it •t tı.ıhlt e Yollu tev 

't:ı:ili l'lul'\ llley ap verdi. 
' A.Jı ;ordlt, uı olduğu az 
ll, t 'l'oru 

~ıı.. ı lı!Uıter~ı dedi. 
~·-. rağ ı eti 
~'l.ldııtıa:en StaiJy:ızdırınıı ol-
~ •lır l <>nra ele Yı oyununu 

lıı baııhıi ;a•r•bay~ seriyeue ora
lllaıı.:ı. &ttdirird' 

llıa a ...,. h· ım 

)eıt~ oıı:trdiğj U(~~llletçirn Ki~' 
t>'t ha I'\ biJdiğ· ltfek mal(ı 

ll:ı~ıı~t11ı!l•Qııttı~ teyJeri nıuka: 
''t L . .10td " 
t~ "ttl•rı u lti bu 
$İl\~~ •ltr't~:•lı: lıtarıbkadar zah 

L "~ t Ptrı Ulda, dans 
'""""'• j:.ordu. kazanmak i-) u), ınci b' 
~ "

1
11 b ~ oYu llı t tit..... Ulurıd n oynadım: 

r "<llelll Uğu ~ 
~t ttlıt 11 eğ, b eslencc 
~lı 11'ltı. 'b Ql ltdt •tladırn 

ha c:.lirı rı •o · 
~-Jıa ~lla~ tittıti nra, beni 
tilrcS·· ~ ÇıL batını tahlan o
,~. ~~la h .. •rnıı ve bir 

ıı_ C"a . ,.zır v . 
'tt t~ azıyeu . 

•ııı> tıdi 
, " Yorulll 
\~ ' dedi. N< "''il.._ ...... !-\. 

..... bı.ııı~ .... ?. ~ . 
>,~ " n,. . Ütün d' t b tet rnf) ıye . 

\lttda11 • 
daha fazla 

: . . . . . . • Talat Paşayı nasıl .öl~ürdüm ! 
Yakında gazetemizde neşred11cejjinıiz Ernıeni Taşnak fırkasına mensup . 

Katil Tehliryanın ifşaatı 
Karfı~ında dUfUnen ve anlayan birinin bu 

Bundan on altı sene ön<"e, mahkeme huzurunda, TNAt 
Paııayı, ana.ıımın baba mm gözleri önünde tehcirde, öldiirül. 
meAl.nden doğnn tOO!sürlu katlettiğini Iddla eden katil, şlm. 
di neıırı-ttlğl bu kitapta JsnatIAnnm ııırf keııdislnl kurlur. 
m:ik için yapddığını anlatmaktadır. 

Katil ayni zamanda demektedir ki: 
' '- Mahkemenin dinlediği ııahitler arasında şark işle ri 

mUtehnssısı Johann Lcpslus, uzun müddet Tllrklyede bulun. 
muş, Tilrk ordularına kumanda etml§ olan general LİMAN 

VON SANDERS Paşa ve beni tedavi eden doktorlar vardı. 
".l'alAt Pqanm katliyle doğrudan doğruya al!'ıkaları bulun. 
mıyan bu zatlar, sırf lıA.kimler • Uzerlne tesir yapmak iı;:li.1 

hazırlanmıştl. 

TalAt Paşayı Bcrllnde nasıl öldUrdUğtlmU, şimdiye ka. 
dar şahitler altzmdan öğrenen okuyuculara, artık, i§ln pcr. 
de arkasında namı hazırlandığını, cinayetin kimin taratın. 
t'!ruı tertip edlldlğlnl, bir tavuk bllc kesemlyen benim gibi 
cı-sanıtsiz bir çocuğun nasıl cinayet iştlyebllecek bir hal{' 

(:x) 

hassalarını kaybetmemesln~ l~kln yoktur 

8 

i 
f ! . 

i 
geUrlldlğinl anlatmak sırası gelmiştir. Dlnl<'~inlz.,, i 

: 
l : . : 11 ağustosta HABER'de başhyor 
• : 
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Jön Türk Partisinin memnu. 
niyetsizliğini öğrendim . Hüku. 
metin altüst olması zamanı gel. 
d iğini anlıyordum. Dikkatimi 
' 'Enver bey,, üzerinde teksif et. 
tim. 

"Enver bey,, daha o zamandan 
Sadrağzamın gözünde zeki, hatta 
tehlikeli görülüyordu. En müte. 
caviz Jön Türk olduğu kanaati.. 
tile, kendisini bellisiz 
bir vazifeye göndermişlerdi. Hiç 
şüphesiz ki, benim bu meselelet 
etrafında Almanyaya gönderdi " 
ğim raporlar, ordunun itibarlı 

Alman muallimi Von Der Goltz',. 
un gönderdiği raporlarla birlik. 
te, Alman Hariciye Nezaretinin 
tutacağı siyaset yolunu takibe 
yarıyordu. Öğrendim ki, Sultan 
Abdülhamit bir şekilden başka 
bir şey değildi. Fransız ve Çar. 
lık Rusyası tesiri altında Sad. 
rağzam, hükumeti Alman tesiri.. 
n~ dü müş bir tarzda idare edi • 
yor ve Rus, Fransız parasile ge. 
çinen bir sürü hafif meşrep ka
dın Osmanlı yüksek memurla. 
rını kendi gayeleri uğrunda çü. 
rütüyorlar ... 

Bütün bunları raporuma yaz. 
dım. Ve dört aylık bir ikametten 
sonra Berline döndüm. 

Bu vazifemin diplomatik ma. 
ntısını daha iyi gösterebilmek i . 
çin o zamanki siyasi vaziyeti ye. 
niden anlatayım ... 

Kaprivinin Başvekilliği za. 
manında iki imparatorluk yani, 
Alman ve Osmanlı imparatorlu. 
ğu arasında münasebet gev. 
şemişti. ikinci Vilhelm, ileriyi i. 
yi gören bir adam halile bu bo. 
znkluğu düzeltti. Büyük bir tan.. 
tana ile Falastine gitti. Fakat ön. 
cc Sultan Hamide bir ziyaret 
yaptı. Bu. o vakıtlar şiddetle ten. 
kid edilmiş bir harekettir. Fakat 
ustaca diplomatik bir vuruştur. 

Kayser istanbula gelmeden 
ör.ce, Fransa. az veya çok bir 
h i>kla. kendisini bütün müslü • 
manlarm umumi hamisi sayıyor. 
du. Fakat Kayser geldikten Fon. 
ra bu vazivet değişmeğe basla. 
dı. Alman imparatorunun ziya. 
rctinin hemen verdiği netice. Vil • 
helmstrasse ile, Babıalinin yakın.. 
dan yakına anlaşması oldu. Bol, 
bol top, cephane satın alınması, 
Prusya zabitlerinin çokluğu. ta. 
' im görmeler ve birçok diğer 
\iman mallarının Türkiyeye gir. 

.., , 1esi hayli manidardı . 

Fransa ve Çarlık Rusyanın 

bunu hemen kıskanmıştır. 1ngil. 
tere bu meselede kafi bir vazi-

yet Rlmamıştr. J 
Çünkü Babıali de Ru . Fran. 

sız tesirine zaten muhalifti... 
Velhasıl benim İstanbula gi.. 

dişim neticesinde, Almanyada 
'öğrendiler ki. İstanbulda cezri 
bir değişme yapmanın zamanı 

~etmiştir. Ve faaliyete geçtiler . 
Sonunda olan şudur: 

Bir ihtilal... Jön Türkler En.. 
ver bey. Tevfik paşa ve İbrahim 

• ıey ve onlara benzer diğer kim. 
J•cler1e iktidar mevkiine geldiler; 
A.lman talimi, tedrisi hakim ol. 
rnıştu. işlerin idaresine de AL 
T.anlar karışabiliyordu. Alman. 
yr:, tam tesiri elde etmişti. 

S O N 



lstanbul konuşuyor 
( Ba:ıtaraf ı 3 iiııctulc) 

gibi, sanayi işlerinde de canlı bir kü -
tüphancdir. 

Beni pavi}•onun bir köşesinde asılı 

duran, bü~;Jk bir tablonun önüne gö -
tilrerek şunlan anlatttı: 

- Bu resını, Kuvarsan bakır :ııa

denleri fabrikasını gösteriyor. Um.mıi 
Harpte, Ruslar bu noktayı işgal ~ltına 
aldıkları zaman, Ermeni çetelert bu 
büyük Türk fabrikasını yakmak ıçın 

geceli günuüzlü ugraşmışlar, fakat 

kahraman bir jandarma yüzbaşısı ya
nındaki 7-8 kişilik kendi gibi eroğlu 
er mayctile, yUz kere üstün kuvvetlere 

günlerce karşı koymuş ve bu fabrıka· 
yı harap olmaktan kurtarmıştır. 

Başvekil İsmet tnönü son Şark Eıe· 

yahatinde gôıdüğünüz fabrikayı da 
gezdi, bir avuç Türk çocuğunun ?~ah· 

ramanhk menkibesini öğrendi ve bu 
mert insanların buldurulmasını emret
ti. 

Aradan yirmi seneye yakın zaman 
c~iş~i. !} zamanki jandarma 7abiti 

tekaüt olmuı. vazifesinden ayrılmt:ltı. 
Nerede olduğunu kimse bilmiyordu. 

XyJarca, memleketin · her tarafında a-

ftndr, nihayet geçenlerde ken1i:ı;ini 
buldular. Bu vatanperver asker. fktı • 
sat V ek§leti tarafından galiba iki '"Jin 
liralık bir ikramiye ile taltif edildi. 

İfte bugün en zengin madenlerım!z
C!en birisini i~leten fabrikanın, bir ha • 
rabe olmakta kurtulmasmm hikaye1i ... 
Arkada~rm sözün:ln son kısımlarını 

tıöylerken Etibank paviyonunun kori -
doruna çıkmıştık. Hiçbir fevkal.1cJrlik 

göremediğiır. bir kaç paviyona d.ı!ıa ui 
radıktan sonra, nihayet çıkış kapısı • 
nın ağzındaki ıron paviyona girdik. 

Burası Eminönü Halkevi Sosyal yar 
dım kolu tarafından hazırlanmış bir 
paviyondu. Heı tarafta, zarif elişı eş· 

yaları görünüyordu. Paviyon.da ::?t:~ 

yapan bayanıardan birisiyle k<>nu~tıık 
Bize şu iza!ıatı verdi: 

- Türk Kadınlar Esirgeme Derneği 
ve Selçuk Kız Sanat Mektebinin )•ar
dımiyle açıla:ı bu paviyonun l,u•i.in 
hasılatı tamamen fakirlerin yardınııııa 

tahsis edilmiştir. 

Buradaki eşyaları mlınkün olduğu 

kadar ucuz ve bol aatmıya bakıyoruz. 
Bir kaç lllDsa örtüsü, peçete, men.dil 

fiyatını sorduk .• Uzun emeklerle m•y· 
dana gelen hu mallar hakikaten ucı.::ı • 
du. 

Bu paviyorıdan sonra sergide göre • 
cek bir §ey kalmamıştı. 

Arkadaıımia beraber tekrar bahçe· 
ye çıktık. 

Sineklerhı, arıların ist ilasına u~ra • 
mış yiyecek içecek satan dükkinların, 

kağıt parçalar:yle dolu önlerindeıı tek· 
rar geçt ik. 

Sergiye akın eden kalaba Irk at uın· 
da kendimiz.- güçlükle bir yol a;ıp, 
caddeye çıktık. Rahat bir nefes ahlık· 
tan sonra: 

- Serginın çok güzel tarafları var 
amma. ah 1u bahçenin pisliği olmasa. 
diye söylenm~kten k endimi alamadım 

O zaman Faik güldü: 
- Merak etme, dedi. bu sondur, ge

lecek sene panayır usulüne payd·1s .. 
HABERCi 

Dünkü at yarışları 
( B<Jf tarafı 6 ıncıd.a) 

(Mesafe: 2000 metro; ikramiye 310 
lira). 

Birinci: Başkan (Nlhnl Atlı); ikinci 

Nansuk (Asını Sorgun); üçüncü Flör 
damur (Nuri). 

Ganyan: 185, Plaseler: 100 ve 175. 

Bu yarıe CenUmenlerc mahsustu ve 

Doktor Sef erof, birçok cokeylcrden da 

ha güzel bir binişle koşuyu rahat ~ 
hat kazandı. 

ÜçlincU yarış 
V ç ve dahrr yukıo.rı Y'<'§fa yerli ya . 

nmkan lngiliz at ııe h.,.sraklann.a 
mahsus. 

(Mesafe: 1600 metro; ikramiye: 
620 lira.) 

Birinci: Sahap (Prens Halim); ikin. 

-cl: Andrebudin ,(Fahri Atlı), üçuılcu 
Mahmure (S. Temel). 

Ganyan 230: Plaseler 100 • 125 ve 
375. 

Bu, günün en bü~iik ko~usuydu ve 

Prens Halimin, cidden güzel olan Sa. 

hap'ı, rahat ve güzel bir ko~udan son. 

ra kolaylıkla birinci geldi. 

Dördüncü yarış 

Dört ve da1uı yrıkarı yw;ta halis. 

kan arab at ve J."Ul'faklan.na m.aMııa 
1lcndikap. 

:Mesafe: 220 metro, ikramiye 300 li
ra). 

Birinci Ünlü (Emin Ürüş), ikinci: 
Ceylan VII, CReceb özçclik); üçüncü 
Benli Boz (Ahmed Bo?.). 

Ganyan: 440; Plaseler: 150 ve 5..50. 
Bu yarışın favorisi Benli Boz çok a. 

ğır koştuğu ve diğer taraftan binicisi 

de iyi idare edemediği için ancak il. 
çüncü gelebildi ve uzun mesafede iyi 
koşamadığı söylenen Ünlü de, ko~uyu 
rahat rahat kazandı. 

Beşinci koşu 
Dört oo daluı yuJ~ırı ya.şf.fl yerli ya

rımkan ve .-mfkaıı arab at ve k"U!rakUı. 
ruza nuıh.'ttıs. 

(Mesafe: 1800 metro, ikramiye: 190 
lira). 

Birinci: Sarıkuş (Talat Çevik), L 
kinci: Lale (Settar Uzgen); Uçüncü 
Bulut (Süleyman Yürilkçan). 

Ganyan: 120, plaseler 105 ve 145. 
Bu yarışın favorisi olan Sarıkuş, 

rakipleriyle alay eder gibi birinci gel
di. İkinci favori Lale de rahat rahat 
ikinci oldu. 

Fıwt Eınircan 

"DIJı düzleı,, den 
ıkisi öldii 

Londr& 9, (A,A,) - Evvelki &k§am Thet. 

!ordda bir batında dıinyaya gelen dört ço. 
cuktan ilcisi dUn akşe.m ölmUıtur. 

ZA Yl - 4561 $icil vesikamla 2607 
otomobil karnemi zayi eltim. Yen isi. 

ni alacağımdan eskisinin hükmü yok· 
tur. Şoför 

JlahmAut V. P.1665 

Bu 
rıkıamt Beılktq 

Suat Parkt& 

:;ılıt t?\ 'l'El 7.J~ 

ıo nğustus salı Rkşamı Beylerbeyi lııkete 

tlyatroııunda Şirin Teyze 

milyon lira sarfile 

22 bin 
kilometre yol 

yaptlacak 
15 sene HÜı ecek 

iş ı ('ill pı oje 
/ıazu ıanıyuı 

Müdafaa, ıtttısat ve türizm bakın.ıa
rından yapı\maM birinci derecede lü • 
zumlu görülen yolların iptidai pnıjesi 
yapılmıştır. 

Bunların mecmu uzunluğu 22 bin 
kilometredir. inşa ve ıslah ma11ra!Jarı 

da 17 5 mily~n lira tahmin edilmekte • 
dir. Birinci Ernıf vilayet yolları yek:'i • 
nu 14. 700 kilometre olup maırafı 100 

milyon tutmaktadır. 
Milli şöae inşaatı on bet ıcne zarfın. 

da tahakkuJ: ettirilecektir. 
Milli şöscler üç dereceye ayrıJmıı· 

tır. Birinci derecede olan şöselrin in,asr 
masrafı vilayetlerden alınacak, Nafia 
Vekaletince yaptırılacaktır. 

Genç bir kıza 
tecavüz 

Ztnclrllkuyuda 
Jandarmalar bir kızı 

kurtardılar 
Sarıyer Ja.ndarm& karakoluna mensup 

devriye, geceleyin Zinclrllkuyu civarında 
dolaıırken bir kadm !eryadı l§ltml§, o tarafa 
ko;ımu§tur. Jandarmalar dere içinde UıtU 
bqı yırtılmıı, aaçlan dağmık bir ıenı; kız. 
la bir erkek görmu,ıerdir. 

Genç kız, kendi ismini eöylemiyerek K .. 
isminde bir gencin kendlıdnt Sabrinln gazl.1 
nosıına gctlrdlğlnt oradan dereye lndlrereke 
tecavUz etmek istediğini söylemiştir. 
MUcıulclc esnıı.sında genç kız bttcaJından 

atır surette yaralandığı için Et!al ha.tane. 
ılne kaldırılmıştır. MUl<'cavlz genç yakt1lan. 
mışlır. 

Timarhaneden 
kaçan de1i 

Bu sabah 2214 numaralı taksinin şö. 
foru Laleli caddeıinden geçerken met· 
ruk bir aru kenarında. ısırganlarla ör
tülü taşlar üstünde oturmuş bir adamın 
halinde, tavrında bir gayri tabiilik sez. 
miştir. Sırtına tımarhanedeki delilere 
giydirilen pijamalara benzer bir keten 
gömlek ve pantalon geçirmiş olan bu 
adamın gözleri, karanlıkta dola~an ke· 
di gözleri gibi ışıldıyor ve geI:p geçen
lerin ardından homuıldandığr görülü. 

yordu. 
· Şoför derhal arabasından atlayıp o-
na yaklaşarak bir iki dakikada arkada~ 
lığı ilerlebniş ve kendisinin Eskişehir
de K üllük maballesinlden 321 tevellütlü 
Süleyman oğlu Mustafa olduğunu öğ

rendikten sonra tekrar arabasına atlıya
rak Aksaray karakoluna gitmiş ve bu 
adamın bir deli olmasını muhtemel gör. 
düğünü söylemiştir. 

Aksaray merkezi halini şüpheli gör
düğü bu adamı derhal tevkif etmiş ve 
yapılan tahkikat neticesinde Mustafa
nın tam b:r zır deli olduğunu ve bir g e. 
ce evvel Bakırköy tımarhanesinin üçün
cü ko~uşundan kaçtığını göstermittir. 
Bu haberi aldıktan sonra tımarhaneye 
t elefon ettik. Şu cevabı aldık: 

- Evet. hastalarımızdan biri dün-
denberi ~aiptir. 

- Adı nedir? 7t 

- Süleyman oğlu Mu:;tafa. 
Ve şu cevabı vererek telefonu ka. 

pattık: 

- Hastanız Aksaray karakolunda-
dır. 

Kibar hırsız - Siyah 
2~1 

f 

Yeni bir bina 
kısmen çöktü i· 

iki amelenin yaralandığı l?.u
1 
.. ~0r 

disede mimar mesul göru U ... 

Çrrfı.<Jı ~ol"<Jn uıııa fi i5fl'lı' 
fJıtfl1 dClı) 

Bu sabah Aksarayda lnebey malı::ıL reyi takan Ahmet ve e cııerill rıısl 
lesinde yeni yapılmakta olan 4 numa. ıkı amele başlarından v . (l ac • 
ral ı evin üst katı yıkı lmış, ıki amele ralanmışlardır. Knza ye~~!l )rııfll11 

1 t l etışflll>• ..Jıf. yara anmış ır. zabıta memur an Y · f1111şts.ıv 5• 
E mine isminde bir kadın üç katlı mcleleri hastaneye kaldı art 5Ut'ıt• 

bir ev yaptırmıya karar vermiı;ı, soy. Biraz sonra belediye nı1.?1zdcll ~~ 
lendiğine göre bir kalfa tarafından ya gelmiş, yıkılan yeri g~ıciilduğiı 
hazırlanan proje altına bir ermeni mi miş, cuma günü beton d ııııtJil~ . .ı. 
mar bea. on lira mukabilinde imzasını ..... ıısı b~' 

Y kalıpların on gün durıı• · d ;ı;.,ııı• 
atmıştır. Kalfa bina inşasın ı toptaı1 k rıl ip,· fe 
Uzerine alm ıe ve ikı ay evvel yapıya ken Ü<1 gün sonra c;ı a ııııı1 11 

. t •e çakı 
h~lamıştır. Binanın on gün evvel ~a- dan başka çımen o \ . 
tısı kapanmıştır. olrhın.ıınıı tc-sbit ~tmıştıf· tı st~ 

nı:ııa ~ 
Bu eabah pencereler takılırken çalı. Mes·uı ıll'marın da 1 

.. tır· r; cı' 
nın istinat ettiği beton şeritlerin so. tetkik etmediği anlaşılnııe cÇil~ 
kak cihetı birdenbire çökmüş. pcnre. mimar hakkındi\ takibata g 

Fransada casus salgını 

Bir Alman mCasiistJ 
daha yakalaodı0 

Eltı k lri k nut l zenıesl ~atıcısı roltl~ 
oynıyan bu adam gizli bir radY ~ 

istasyonu bile işletiyor muş ıı1ı1ıt~e;:, 1 

Fransanın Römirmon kasabası:ıda \ Jcrck cürmi.i meşhut yap . bıt tı 
k.ırdugu küçuk bir radyo istasyonıyle 

rasusluk yapl.ı, bir Alm;.n casusu }.tka
J.anmıştır. çoı, şayanı di!<kat olan bu 
hadise hakkında Fransa gazeteleri :jU 

malümatı veriyorlar : 
E lektrik alat ve edevatı tican:tiyle 

meşgul olan :Sayer adında birısinııı r.on 
.ıamanlarda avuç avuç paralar aarfettiği 

ve sıksık !svittre ve Almanyayı gittiği 
&örülmüştür. Gittiği ycılerde , kiınl~rle 

gör:.iştüğü iııce tesbit cdilt:memeklc 
l:eraber, bazı karanlık maksatlarla hudut 

haricine çıktığı tahmin edilmişti .. Bu • 
nun üzerine, Sayer, sıkı bir nezaret al· 
tında bulundurulmağa başlanmıştrr. 

O nun, ecebi bir casusla sıksık te:naıo 
ettiği derhal anlaşılmışsa da, cfümü 
me~hut yapmak imkanı cJ.de edilememiJ 
tl~ . 

Nihayet, bı.ından bir hafta evvel ~ar!{ 

garnizonlanndan birisine mensup bir 
asker, kumandanlarına, Römirmon •üc
carlarından t-irisinin, yeni bir silaha ait 
planlara mukabil, kendisine mü!ıim 

bir para teklif ettiğini söylemiştir. 

Bu ihbar üzerine, garnizon kumanclan 
lrğr icap ed'!n tertibatı almış ve ~tr.ç 

asker, gösterilen randevuya gönd~ri · 

centilnıen 

• 1 susı derhal yakalıı.narak. ıu 

"apatılmıştır. o••" t~' 
Gizli radyo isl39Y__,,,11 ''1 rııJarı•~ ·ı . 

Fransız a~keri maka ri11 g" ı 
kat ve arac;tırmaları s aye 01°~ !IS 

• muş ;ır' radyo ista-;yonu kur es' ı 
:aıı 1' ıı 

meydana çıı;aı mıştır. l'· f. · ~-ı 
radyo istaaı•onu esasen • ~ 1 • berı ... ı<t 
retinin uzun müddetten ;ıl11aı•r', ' 
celhetmisse ~e. veri bu1°0 

.. ı;ı1'9 / 
~ J 1111·· 

Yalnız Franaanın şark rııı11ıl11'' 
.~a. gixli bir ;adyo istaSY~frcl'' 
,,.Jn bir çok esr;lrengir: gı t 
~ .: .•. d • t r 1' ~ uer{.Jtgı uyuı•nuş u · 

1
1<fl f 

· • ~ erit • ı111' .t Dıger tar;•ftan ... ay ôıJÔ ,.. ,. 
bU 111' 

~.en ve ara c::ı a Franıııı ill1 ,C ... 
- 'l<İ g 1'1 ' <en. ecnebi -:3sus ta. 1 ıı9ııl1 ııf..t 

1 • • B u c;as ,.,ıe 
lcayı e e verıı-.ıştır. 1111 

ıluğtı. askeri makamlarcıı ' 
'fi ' 

mcktedir. sıı>'er• 
Bu csrare'" ... iz hadise. ti''ette ~ ( 

... d fa• ı i , 
duttan az bi- mesa fe e t)'etlll ı' 
lunması haı.ebiyle. eheif1ıı1 51ıtırı11 /. fra11 ftl§ ' 
bütün arttırmı§tır ve bil ca . 1.;f 
keri makamlariylc, mu1<3 ,iı11 

kilatı meseleyi son derece 

maktadırlar. 

2~2. 263 

261 - İslak olan zartı itinayla yırttı ve 
•ıK bır yazıyla ynzıımı§ oian iKı yapragı çı. 
~ırtu .,....m, tytce kurutmak için, iki 
llı:nıtma kAtydı Arttmıd11 ıkıştrrdı. 

2t'12 - l1d a1ln sonra, I.edi Rellngtn ver_ 

dJğl bir auvarede, Kale VaJmondla beraber 
oı..'lunuyordu. DÜşUneelerfnden kurtulmak 
tçln ıarfelti~ bütün gayrete rağmen m!lte. 

essır 1;ö:-t•nUyord11 Şarltonun mektubu, ona 
RUblnln, elleri ayal;ları ba:ıı oldu~u hald' 

tf•nha bir evde, açlıklıın ölmcğe mahkum e 
dildiğini bildiriyordu! 

263 - SahneJe go..sterılen tanlı bir tab. 
lunıın dahi\ ::;Uzel b'UI .ınınr_.,ı içın, aalonun 
ı~ıkl:ırı soı1.lüı uı, ıU. tU. Anıı>ullcr tekra:-

yandı~ı zaman, I\:ate heyecanla bağırdı : 

"A! .. Gerdanlığım kayboldu! .. 
:?R4 - Htrber oo:uk bir ıı~le sordu: •'Na. 

ıııl, olıır 7 ı;ı.ldıle.r ını? Genı; kız f11Uhkara. 
mız bir la,·11111: 0 'bunu siz hcıkest~n dıılıa ı. 

dl ve uzaklaştı. 1>" ~ f_ 
263 - Herber vaıını~~ ~ı!:J 

d~ doml:;ormuş gibi g~ld~JJlle~ ~, 
olılu ve en ye.km bir ılİ' delS 

··yıeıne 
\'rılmond lılçbir §CY SO 
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"<lliti • 
0tıı · l{onçini · 
lıt· a.r hiçb· 11.~ Rosinyaka gelince, 
fi 18~ de bu~:~ farkında değillerdi. 

'' Uıerine ha dıkkatıerini "İnci Çiçe
t· Ode hücu sretın:ş bulunuyorlardı. 
~den bUt~a u~yacağını kestirdi. 
ta llıaındaıu .dikkatini toplamıştı. 
g() kekıııhk~rı~ ~eçirdikleri bir lah
cini1en geçirdin lstifade ederek onları 
te.nYe clikUcı· • Nazarları evvela Kon. 
f ç kııa n ~ve derhal bu iki adamın 
t~rketu B e adar dikkat ettiklerini 
1~ad · u vaıı oıd e kııa1td Yet kendisini daha 

b Uklatnu d r. Bu 4damlarm rakibi 
\t~f.kta.rın1 b erhal anlamıştı. Eliyle 

dr. ~'arı ve :;:ıaya ba§ladı. Yüzü ev. 
'ltı albt kıska ra kırmızı bir renk al-
~~ ltkılıyor1hğın demir pençesi 

tı 1 lldlltrı u. 
llı g ın gen k 
~ orerı. ~aı ç ıza nasıl baktıkla. 
ld:::,,da buıUn nrz Ode değildi. Halk a. 
~e a. dah a.n pe.k uzun boylu bir 
\a""' bır ôtt·~ bır kadın da vardı. 

"':trı. UYebUrü t\lıı 'tulup nmüş, hangi taba-
~ U de ~ oı~uğu belli değildi. Yü. 

~lldbo)hı ola~le örtmüştü. Çok u. 
c!u. ~·tı ~ak . anısa burnuna kadar 
llı 'ltııı asıyıe yUz·· .. 

11 llt uzun k unu saklıyor-
bı.e~ıla.rı. ltıdan k 1rtnızı tüylü şapkası. 

!( el-. kaı:kln ve parlak gözleri 
ha. ldıtı hu .. l§lı. 
ıııı. ret!llı·t· tun dikkatın· . K . . 
~1:1 '9 ı. Ge ı onçınıye 

lkılldd ~1'ka.nç b~ç kızı da, rakibesini 
l\tııda~ı töıaen r ek~dın tavriyle uzun 

Konç~ıidE'ıı Rosinyaka çevrilince bu 
gözlet daha büyük bir memnuniyetle 
parladı ve uzun pala bıyıkları arasın
dan beyaz dişleri göründü. Şu muhale. 
kaktı ki,-'bu• adam, Konçini ile uşağı 
arasındaki rekabetten memnun olmuş. 
tu. 

Bu sırada ordinerler kendilerini 
toplamışlar ve evvela büyük küfürle
re başlamışlardı. En adi kelimeleri 
kullanıyorlardı. Bu yaygaralar Konçi. 
niyi ihtiraslı seyrinden ayırdı. 

- Ne oluyor? diye sordu. 

Mesele birkaç kelimeyle anlatıldı. ö. 
lümünü bütün mevcudiyetiyle istediği 
Landrinin kaçışı ve kaçırtan adamın 
orada bulunuşu Konçiniyi çıldırtmıya 
kili geldi. Müthiş küfürler savurmıya 

bqladı. 

- Serseriler şeytanı, Meryem ana
nın kanı namına menhuslar menhusu. 

Bir an sonra kendini topladı, hiddet. 
ten titriyen sesiyle eınretti: 

- Yakalayın eu herifi. Kaçmasına 
yardım ettiği adamın yerine asın! 

V3.h·er hakaret dolu bir tarzda Kon
çiniye hitab etti: 

- Beni gelip sen tutsana tosunum! 
Bir İtalyan rezili ile bir Fransız asil. 
za.desinin karşılaşmasından ne netice 
çıkacağını görmek isterdim doğrusu. 

Valver tabii bir hissin sevkiyle Kon. 

çini ile çarpışmayı cidden arzu ed yor
du. Onu tahkir edişinin sebebi de bu , lldarn g çırdikten sonra ya 

'"" Stoı. ın kolu · ' 11l'ot ~ko, i§t nu kuvvetle sıktı: idi. Halk kütlesi bir mesele hakkında 
~~'1 '> e sevdiği kız... Gö. uzun muhakeme yürütmez. Onun na • 
'~. lr St~kk ıarı dikkatini celbeden §ey Mareşal 
'll''-11 °rıçfnı v t diye hitab ettiği a. Dankr'a herkesin içinde İtalyan re-

~' -.. ae b'l' "azae 
1 

nci. çireg~·ını' mu"'steh- ·1· d · d' B k l' k h • ~.. ., ., zı ı enmesıy ı. u e ıme va ıa er. 
tı.aıı, r a SÜzd"k e "· inan u ten sonra: kesin kafasında vardı, fakat kimse a. 

0tnuııarın asına gelen bir hare. çıktan açığa söyliyememişti. Odenin 
1 salladı. Nazarları sözleri umumi heyecanı tahrik etli. 
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PARDAYANIN KIZI 13 

--.-.--------------~~~------~-----------------~--------
eğlendirecek en güıel şeyin böyle bir 
manzara olacağına kani bulunuyorlar ve 
gittikçe kalabahkla~an ahaliye: 

- Yol veriniz, diye bağırıyorlardı. 
Bu serseriyi ipe çekeceğiz. 

Bu adamlar arasında Konçininin en 
sadık uşaklarından Eno, Lösinyak Ba· 
zarj, Pontray, Montrövol ve Şalabr ıda 

bulunuyordu. Bunlar büyük bir gürültü 
ile kurbanlarma kaba şakalar yapıyor, 
onu tahkir ediyorlardı. M.ahküm, biran 
durabilecek olsa uzun kılıçlarını biça· 
renin vücuduna batırıyorlardı. Bunla. 
tın en gerisinde Baron dö Rosinyakın 

omuzuna dayanmış olan Konçini geli
yordu. Bu adam Konçininin kırk ortii
nerinin reisi idi. Kraliçenin aşıkı olan 
Konçini pek zarif bir şekilde giyinmiş 
ve hala genç görünüyordu. 

Koçini maiyetinin neşesine iştirak 
etmiyordu. Ara sıra ağzını açarak sa. 
dece çabuk olunmasını ihtar ediyordu. 
Belki yaptırdığı bu alçakça oyuna piş
ma!'l bile olmuştu. 

Roktay ve Longual, ellerindeki ipleri 
§İddetle çekerlerken Landri her an 
boğulmak tehilkesine maruz kalıyor, 

yalnız elleri serbest olduğu için bütün 
gücile iplere asılıyor ve bu suretle bo
ğulmaktan kurtuluyordu. 

Bazan buna da muvaffak olanuyor 
ve o zaman boğaıından bir hırıltı çı. 

karıyor, sendeliyor ve ccllatlanm daha 
keyifli bir surette giıldürüyo~du. Zaval
lı vücudun kama trlarbeleri altında 

kıvranması onları son derece zevklen
diriyordu. Canavar adamlar, ömürlerin. 
de görmetdikleri bir eğlence seyrediyor
lardı. Bu halde bulunan Landri hazan 
başını geriye çevirmeğe muvaffak olu
yor ve kanlı gözlerini Konçinye ltliki· ; 
yordu. O zaman Kon11ini arkadaşının j 

omuzuna daha fazla yaslanıyor ve tit· 
riyerek: 

- Daha çabuk .. Daha çabuk .. di. 
yordu. 

O vakit, çete efradı daha kuvvetle 
gülerek Landrinin hangi sehpaya gö
türüleceğini münakaşa ediyorlar ve 
yürüyiışlcrini çabuklaşıtırıyorlaAfı. 

Maksatları Landriyi asmaktı. Bet
ooht adam da bunu biliyordu. ilda.m 
emrini Konçini vermişti ve bu adama 
karşı affetmez bir kin besliyordu 

Par•sın en kalabalık bir yerinde. pa.. 
zar kurulmu§ bir caddede böyle bir işe 
girişmek serseriler için hiç de akıllıca 
bir iş rleği1di. Konçini nasıl oluyor da 
ööyle bir işe girişe biliyordu? Parisli-

lcrin kenqisinden ne kadar nefret et• 
tiğini bilmiyor mu idi? O, bunu çok 
iyi anlamış ve halkı korkutmak için 
her köşe başına bir idam sehpası koy. 
durtmuştu. Bunlar yalnız birer korku
luk vazifesini görmüyordu, aynı za-

manda sık sık kullarulryordu. 
Meşum heyet nihayet Sentonore c~d. 

desine gelm~şti. Halk vaziyeti hemen 
anladı. Mahkumu tanıyan yoktu. Niçin 
ve nerede asılacağını da bilmiyc•rdu. 
Esasen bunu kimse merak etmiyordu. 

Eğer Landri her zaman olduğu gibi 
askerlerin muhafazası altında götürül. 
müş olsaydı kimse aldırmayacaktı. Fa· 
kat çetenin yaptığı haksızlık barizdi. 
Landri en adi bir hay!:iut bile olsa ma· 
ruz kaldığ~ vaziyet onu masum göste. 
recek halde idi. Herkes onun hakkında 
teveccüh göstermeğe başlamıştı. Fakat 
bu, henüz bir isyan mahiyetini alma
mıştı. Ortalık manalı bir şekilde sessiz 
lenmişti. Halk o kadar kalabalıktı ki 
haydutlar boşuna uğraşıyor ve bağırı
yorlarclı. 

- Asılacak olan şu alçağa yol açın! 
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l>'ARD'KY'A"NJN KIZ, 

Herkes sakinane duruyor ve yol aç· 
mıyordu. 

HenUz ıokağın ortuından kaçma -
m.ış ve ~n ön 6afta kalnuı olan "inei 
çiçeği,, merhametle bağırdı: 

- Zavallı adam!.. 

Bu bir ~ift kelime sokakta bir bomba 
gibi patladı. Bu sözleri herkeı duymuı
tu. Landri ismindeki mahkum fda bunu 
işitti. Anlatılan kendisi pek cesur ve 
zeki bir adam olacaktı ki bulunduğu 
müthiş vaziyete rağmen aklıru kayb
etmemiJtİ. Bu şekilde bağıran genç kı. 
za bakınca derhal tanıdı. 

- O .. O .. Konslninin km. Bana 
ıtıyor. Ne iyi bir kız. 

''inci çiçeği., nin haykrrı~ını Konçini 
ile ymında Rosinyak lda duymuşlardı. 
Her iki şahıs da ihtira la parlayan 
gözlerini ona diktiler. Konçini arkada· 
şınm kolunu bUtUn kuvvetile sıktı: 

- Meryem aşkına Rosinyak .. O de. 
ğil mi' Onuola takip edip konuşmalı
yım. Eğer beni gene reddedene. Benim 
ile b-:raber geldC' yardım da bulunur
sun .. 

Rosinyak, i~erisinde ·müthiş bir kin 
okunan bir nazarla efendisine baktı ve 
içinden ı;öylendi: 

- Evet .. Alçak İtalyalı .. Onu aana 
teılim etmektense, kalbini tırnakla
rımla ıökmeği tercih ederim, Onu ben 
<:e seviyorum .. Ona malik ohmk iıti
yorum .. ~eytanJar ,ahit olsun ki, 0 
ha~ka~ının ·olmayacak. 

:i~erisindeki bu müthi kine rağmen, 
:-Dkayıt bir tavırla efendisine cevap 
ftrdi: 

- Peki efendim .. Fakat mahr>uıu ne 
yapacaksınız? Zannedersem bazı husu
ııi sebepler yüzünden asıldığını gözle • 
rinizle görmek istiyordunuz?. 

Konçini diglerini cıcırdatarak bir 
genç kıza bir de Landriye baktı. Sonra 
ada.msnı ldondil: 

- Adam sende .. Sc.nninkiler biz yok 
iken de herifi anrlar .. Kızla muhakkak 
konuımalıyım. 

Roainyak cevap vermedi, 11dece te. 
beasüm etti. 
Şöyle dilgünUyordu: 
- Bekle bakalım! Halkın bize ge-. 

ı:-ecek yol a.çmaaı pek ıüpheli görüniL 
yor •.• 

Ode dö Valver vakayı seyrediyor. 
du. Genç kızın bağll"Clığını duyunca. 
yanına yaklaşmak için dirsekleriyle 
yol a.çmıya çahetı. Bu sözler halkı he. 
yecana getirmie, Roktay ve arkadaş. 
larının tehditlerine, haykırı§larına rağ 
men saflar gittikçe sıkı§ıyor ve yolu 
tıkıyordu. 

Landri zeki bir adamdı. Halkın ken 
di lehinde olduğunu an hır anlam11.z he .. 
men doğruldu ve boğuk bir sesle bağır 
mı ya ba~ladı: 

- İmdad ... Vicdanlı insanlar! Hiç
bir suçu olmıyan bir zavallı hıristiya. 
nı asacaklar, ona acıyınız! .. 

Landri bu sözlerin nereye varacağı. 
nı biliy~rdu. Hakikaten heyecan çoğal 
mı§tı. Mırıltılar, fulala~ıyordu. Fa
kat kimsede bir faaliyet görünmUyor, 
herkes bir cesurun ortaya atılmasını 
bekliyordu. Bu harekete merhametinin 
tesiriyle İnci çiçeği sebeb oldu: 

- Bur.ada hiç erkek yok mu? 

KesVin bir ses ortalığı çınlattı: 
- Merak etmey'n, matmaztl, bir ta. 

ne var ... 
Bunlan, nihayet genç kıza yaklaşa.

hilmi5 ol!n Ode söylilyordu. Fa kat i. 
§ln tuhafı kız bu mUdeJaadan hoşlan. 
mamr§tı, yUzil tuhaf bir §ekilde geril. 
dl.Genç ıl§ık bunun farkına. varamadı. 
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p A R D ~ y '.A' N I N K l z r ıs 
------------------ ' ____.,.., iı için eevgilisinin önünde hürmetle • adam tarafından yapıldığuıı gôrı:~: 
jğildi. Bu hareket gayet naılklne ol. tü. tol hem Landriyl kurtarmak. }(ti. 
makla beraber kıza eırf arzusunu yeri. de nerede &aklandığını öğrenırı~ ~ 
ne getirmek için bu harekete girişti. . Landri ise bu esnada adet! .kUea.~. 
fini ,!lllatıyordu. , kucağa geçerek Groııel &akağınd~ıtıif 

Ode vaktini bo§ geçirmedi. KlıI se- tıreva.nın arka tarafına ka.da.r gi 0ı,. 
llmladıktan sonra Roktay ve Longu:ı. ti. Artık kendisini kimse yakalı~st 
lin önüne dikilerek bağırdı: dı. Süratle yilrilyerek ore,dan u ttııl· 

- Bu zavallıya. neden eziyet edi- mıya. ba§ladı. Bu l<e.dar kolay )ctl dJJl'l 
yorsunuz? Kendisini müdafaa edemi. mu§ oldufunıJ, §8.§tyor ve avucıırı. 
yen ôirisine eziyet yapmak asUza.delere keseyi sıkıyordu. 1ıı wıl\ 
yakışmaz... Dalbaran bunun Uzerine Mrt1 ıc· 

İki haydud hemen yanyana geldi. yanına yııklaftı; ispa.nyo!ca 01ır3d9~, 
Longual haykırdı. . . . . - Emriniz yerine getf rildl rrı• rıtıil• 

- Bu aptal ne dıye ı§ımıze karıaı- Herif daha ben gitmeden ıcurtırdı1'· 
yor? . .. .. Biz yalnız kaç~asmı kolayı~tJ ı: 

Roktay adet~ böğürdu: Kadın ayni lısanla cevab verd 
- Serseri... Galiba delikde§ik ol. - GördUm. 

mak istiyor ... 
Ode dö Valver alaylı bir sesle giU

dü: 
- Abdal, serseri öyle mi? Pek lCl. 

tufkitramız. 

Bunları söylerken ayni zamanda ile
ri uzanan yumrukları iki 1eraerlyi bir 
kaçar adım öteye yuvarlamı~tı. 

Halk heyecana gelmi§, aeyirciler ba. 
ğırıyordu: 

- Ytı§aaın kahraman çocuk! 
Landri her şeye )1azırlanmıştı. Bir 

fırlayıeta Ode'nin kolları araeına düş
tü. Delikanh, ince vücudundan umul. 
mıyacak bir kuvvetle onu kucaklıya
rak arkaya geçirdi ve eline bir kese 
111kıetırarak: 

- Çabuk kaç! diye söylendi. 
Mahkum, kendisini kurtaran adama 

~rif edilmez bir minnettarlık hissiyle 
baktıktan sonra bir §ey söylemeden 
lahzada halkın arasına karınıverdi. 

Bu esnada düges dö Soryent~in iri 
adamı y~nındaki on ki§i ·Jıe vaka yeri. 
oe geldiği zaman vazi!esinin başka bir 

- Emriniz? rııJl1 

- Bekliyelim, biri!lni bekli>~ntll1f 
Bir de bu hükumetin mutlak _bll< cife· 
karşı gelen gencin ne olaugıpJ 
neceğinı. 

Ve aakin bir 1esle filve etti: 60 ,&Sl 
- Bir de 'tirada. homurda.nı_P 

1 
ıııe~ 

§U Parls balkımn ne yapJ.e&ğln 
rak ediyorum. ~·· 

Dalbaran hürmetle iğilerek :ıı;; ~ 
nın& atladı ve beklemeye bl-011

6 ;tti' damlan da ayni hareketi taJd! ,0}tttJ 
ler. Bunlardan yalnız bir ta.ne:ıı ) edi1' 
ki, o da Landriyi takibe memur 
mi,. ti. 

v 
KAVGA NAS~ Btrrt ·~~· ~onÇ~ 

Ode dö Valver bu sırada ııl ıJi:' 
nin adamları tarafından taatrU r ~ 
ramrştı. Kendi tecavüzü o kad• \"''et& 
yapılmııtı ki, diğer haydudI•r ~ st)''' 
bir şey farkedememişler, fs.l<s.t. ,JJ111 
daşlarını yerde görünce v~iye~sd'"' 
mıılardı. Landrinin firarın• 8 

3ll .~· 
ları anda. ise aradan epey z,a.JX1 
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Sırası geldikçe .•. 

Bizde kedi sevenler 
kimlerdir? 

Başta üstad Huseyin Rahmi olnıak üzeı e 
Aka Gündüz, Neyzen 'l ev/ik, Hakkı Süha 
Halit /fahıi, Mehmet Selim, Niyazi Ahmeİ 

kediye bayılırlar 

Yazan : Osman Cemal Haggılı e~~<®çeıteDerü 
larırı ar~an basit ve ucuz olan- , 
.. ~"·ı!,,u!~Z _de tatbik edebilirsiniz 
}'ıı ~la rncşgu) k ı~tıycn bir kadının 1 "- Sıcak su ve kremle yüzünüzdeki 

Gçene gün okuduğum "Kedi ve ede. 
biyat" başlıklı yazısına göre, anlaşı. 
lan, Halid Fahri Ozansoy da kedi :se
venlerden! Şu halde, yalnız bizim ede
biyatçı ve gazeteciler içinde kedi se. 
venlerin :sayısı düzUneye yaklaşıyor. 

Bunların en başında, tabii, çok kıy. 
metli üstadımız Hüseyin Rahmi G<>k. 
pınar gelir. Onun "Kedim nasıl öldü?" 
isimli kü~ük hikayesi bizde sevgili 
bir kedi için yazılan mersiyelerin en 
güzel ve en acıkhsıdır. üstad, hikaye 
5eklindeki bu canım mersiyesi ile, ke. 
diyi nekadar içten sevdiğini bire gös. 
termiştir. Zaten ben öyle sanıyorum 
ki, kediyi çok seven insanlar, yalnız 
kediye kat'8ı değil, tabiatın bütün gü
zel varlıklarına karşı çok derin birer 
muhabbet sahibidirler. 

1~ ı tıı.,.alct!d· oldugu §ey, şüphesiz : makyajı iyi:e temizleyin ve yumurta 
ııva ır, Ve b Ilı !dır lı unun birçok usul- nın beyazım yüzünüze yayın; boğazını. 
Ctıtıu • l"J.Olivud 

det illarından . ~n en büyük kadın zı da unutmayın. Sonra bir yere uzana-
tıi11 '""el, YU 

1 
bırı, bundan bir müd- rak maskenin kurumasını bekleyin. Yir 

' unla temizleyin sonra soğuk suyla yı. 

kayın. Bunu müteakip de, bir limonu 

&Ilı ı erinin · 
ı,ttıı l tlliğiyle "h ve bılhassa tenleri mi dakika geçince bunu srcak su ve sa-

li avsiyclcr· §~ ret bulan bazı yıldız 
Ilı . oJi.,.Ud ıru alınıştır. 
'lık o) un en .. 

bı11. trıalda if • guıel tenli çehresine ""ıa aa tıhar cd M . . ikiye ayırarak yüzünüzü iki tarafından 
~af au ve en arı Karlıııl, 

"tarıdır, 13 ~bunla tuvaelt yapmak u~u~turun. 
bi ....., ~ k. a ın, ne •diyor: Bir tek tecrübe. bu metodun ne ka-

tçok ,_ c laınların . d ·· · ld li:ıi ıtadıntar .. cazıbesine kapdan ar muessır o uğunu ve cildinizin ne 

'il'llt~~bctıni§l' Y~ılerini yıkamak ade. kadar yumuşıyaca~ını size gösterecek-
"'- IÇiıı Crdır Boy d tir.,, 
~ddc . tncseıa ~ . a ve pu raları 
1}'1 t Yı kafi gö .. üt veya yağlı bir 
~ir Cıtıiılcn... ruyorlar .Halbuki en 

g~ "•es·· • 
~t ltı. tllilt ltre~:ap eden şey yüzdür. 
lıııttı_Ucısirdir 1 ancak sathi bir şekil 

"')'!}'. ve YU 
s.- -anlllak ı ancak, sık, sık sa-

r, YUpb • llUreti } .. ~.,. cııı2 b Y e temizlenebilir. 
b c İti ' unun . . 
lırııı k ·ilde alkol" ıçın, tatlı, yumu-

lılla u buı . nu nınaı: ı · unmıyan yüz sa. 
•siıı >'•kanrn aıınıdır. 
ı. ' ÇoJ..: anın i · 
~'~ ' Yurnuıak Yıcc müessir olması 
ltı,~1 llııı da t hususi bir fırça kul 
\' t lab avsiy • 

liııo Un e etlerim ç·· k'" b'" "% dah . un u oy 
ıcıc · a deri ·· ı \c Sıvilr ne nufuz eder '•t "\it ·C ve le ·· · \\, tıı eden pi 

1
• uçuk siyah nok-

" t~ ' s ıkıc d 
.. l\~ ~clerj . . . r en sizi kurta 

ıı '\. , nızı ıy' 
, "~! ! 1\ b, k ıce açar. 

~'llı 1 ~ ş .a, bu f 
~er •aj k ır~yla yapacağı 

1' • • anın ce l" • 
, Y~ ve anını da tan-
tı;r 

\ocl Ilı; aıı llasıı &ab 
., '}'~İlıılatayırn unlanmanız icap 

1 
ey,,. Uıdek· 'akşaın yatmadan ev. 

ar lıtlc 1 rtıaky • . . . 
L_ 1 teli\' lcn:ıizl . aJı, ıyı bır krem, 
'lcllk ızı cyın Ç" 
,,_ l~ trndn .. · unkü, eğer bun. 
~rj,,. llız b YUziin·· .. 

"'ıc . ' oya "e Uzu yıkamağa 
'fı, tıtcr Pudralar b"" b"" t'" 

fı ıı:ıu •. . us u un 
..r~ııı. ııu:ıu j,,· 
~ııtt ~ı •ab ,,ıcc tc . 
•ot ~U u· Unla iyi nıızlcldikten sonra, 
c.,_ı.tk •ıı~~!.tı.ırrnaıı;ce köpürtün ve yü-

"11 ,,,. ı . &a başı 
·~ •ıı)ıl Y•cc Yık ayın. Sonra, 
~ ~tlcri a. fırçalama ayın. Soğuk su, sı-

~""-· tckr nın g • 
t "'IJııı ar kap enışlcttiği me 
tıık •iz ar ve b • 
k "erit c kayhc . undan başka, 
ltıca · Ay · ttırdiği .. ı b' 

I' ıı. ·~allık Ilı tarnand guze ır 
•ııı~ Uıtı.ın g~Yla Yık a sabahları kal 

bıtçk '"'l~knın~yı adet edi-
li " 1 ı len · .. el~ tr t. nı gorecek-

t:ı tab·· lın •ab 
tru :ı "c unıannıa .. 

h~ Ctı •cr;a }'agı1 t k, §uphesiz an. 
~l ~t>ktaı~ "c bilhaCnlcre mahsustur. 

•11· .. r le &ıa .. t- 1 l~.,.a. 1trnızıtııc Yuılerinde si-
•1ı:u2Urıu 1 k~rİdir b 

11: olanlara hafta 
lııt zc b ) . QU l!r: b' . 

'lı}'ı. • "c ı a boı b " ıttıkten son. 
"'Y '--- s. ıo cııcyi . b' 
\) '""tın dııkika cı ır krem 

l,~ ltıullı' · sonra soğuk 
1 lr ıyct İt'b 
Ltllı·~ı~)U~Unı: ı dariyJe • ve b k .. 
uııt ""1...ı .,z ele· k u ço mu 
ltı lltı • "'\ltn it • ı rem b t~ lt~ıı iltıye ve oyaları 

11: llıcıcr:1 .nı:ıkyaJ· n Yatınayın, Çünkü ,,"il i~ .;ı,zi ınızıa k. 
r 1\ tirac :-:, "ece b apalı duran 

Ptltll 
1 

1

1~iltdır. 01 bol hava al-
1\0l· .. 

b. \'\ı ct:l' iki •. 
tı llıur1 ll'ııtsk • guzcllik 

l'ıı latb:L a tııatt . esı 
dı~ 'C'i edil YaJı ta . 

tarı b.Jaıı ıı l"ıltktect· cıkı devirden-
)tt k •t defa al"ılihon bır. Genç ve güzel 
ta •Ola ta ' unu h tar }' "c "•iye et a ftada as. 
b r lh~ıı ta Çabuk h tnektcdir. Bu ga-
)a -·'<lale Yet ~ırla ~ ı.. c iç· Ucuza nır ve diğer 
~. "<!fi ın bir ınaı olur Ç" k"' 

· ltclıtı tek · un u 
ektedir ~uınurtanm be-

l~ l . u Yıldız diyor 

Diğer bir usul 
Bundan başka, Maksim Genings ve 

Kontes dö Megre tarafından tavsiye e. 

ıdilen bir metot daha vardır ki belki de 

yumurta maskesinden daha müessir de
~ildir, :Faka~ daha çabuk ve daha kolay 

tatbik edildiği için, her gün yapılabilir. 

Bunun için, bira~ taze süt alarak bir 
parça çalkalamak ve bir parça pamuğu 

buna batırarak yüze sürmek ve sonra 
kurutmak lazımdır. 

Güzellik Doktoru 

!\lakıılm Jl'ıılng" 11\itliıı t•n I~ 1 krrmdt>n ıln. 
ha mUkı-mrnl'I olduğu kanaatindedir. 
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.. 
Lüı.il Bııl'e &öre limon rllt itin fe\:kallde 

bir Ulçtır. 

,fon HftmlJt.on yUz cildinin gU:ı.elllfinl haf. 

tıulıL iki defa tııtbik ettik! ••ywnurt& maak"'· 
ıl .. nr borçlu olduğunu ı.öylüyor. 

Ev kadını köşesi: 

Küçük 
tavsiyeler 

:t. Eğer akıam üzeri, beyaz elbisey
le çorap giyerseniz, çok açıklannı, ten 
renginde olanları tercih edin. 

Boya kokusu 
:Jt. Eğer odanızı yeni boyatmışsamz 

ve boyanın kokusu sizi rahatsız ediyor. 
sa, odaya suyla dolu ve üstüne bir avuç 
kuru ot serpilmiş ~e iyice kapatılmış iki 
lenger koyun. Yirmi dört saat sonra, ko 
ku namına hiç bir şey kalmaz. 

Mobilyelerde temizlik 
:t- Eğer tahtadan a51k renkte sadece 

cila vurulmuş mobilyeniz varsa, suyun 
tevilt ettiği lekelere zımpara kağıdı sür 
meyin, çünkü mobilyeniz çizilir. Bir şi
şe mantarı alın ve iyice bastırarak kuru 
kuruya oğalayın; sonra balmusu sürün. 

Eski Fötr şapka! ar 
:t. Eski fötr §apkalarınızı atmayın; 

bunlar hem tekrar biçime girebilir, hem 
de boyanabilir. Eğer fötr kalınsa. terlik 
!erin altına pençe olabilir veya rütubet
ten korumak için, çi9J!k saksılarının al. 
tına konabilir. 

Eski deri eldivenler 
"' Eski deri eldivenleri muhafaza 

etmek lazımdır. Bunlar, elleri korumak 
için hem ev iş}ernide kullanılabilir hem 
de parmak yaralanınca. kesilerek par

mağa geçirilir. 

Bacaklardaki tiiyler 
:f. Eğer bacaklarınızdaki tüyleri 

elektrikle almak imkanını bulamıyorsa
nız, bunu biraz sabır ve metanetle, sa. 
ctece bir çımbızla da yapabilirsiniz, her 
kılı biribiri arkasından, ayrı ayrı çekin, 
sonra bu yerlere oksid dö zenkli vaze
lin sürün. Kökleriyle yolunan kıllar, 

sonra güçlükle çıkar ve bir müddet son 
ra ,sizi sıkan bu tüylerden tamamiyle 
kurtulmuş olursunuz. 

Şekerin faydaları 
-\: Şeker, bazılarının zannettikleri 

gibi, hiç de §ismanlatmaz. Şişmanlatan, 
yağlı ve unlu ~eylerdir. Şeker, adelelere 
kuvvet verir, nitekim. birçok sporcular, 
bunun için bol bol şeker yerler. 

Aka"Gündüzün de yaman bir kedi 
f'evicisi olduğunu kendi birkaç defalar 
bana söylemiş ve hatti. bundan birkaç 
yıl önce An.karadaki köşkUnde düzil
nelerle kedisi bulunduğunu anla.tmııtı. 

Kalender, derbeder, yanık ıııanatkar 
Neyzen Tevfiğe gelince: Geçen kış 

Beyoğlundaki odasından birdenbire 
kaybolan çok sevgili 'Tekir" 1 için o 
zaman nekadar yanını§, nekadar dö. 
vünmüştü. 

Bir ak§am Beyoğlu cadde&inde kol. 
Iannı ha.vaya açıp: 

- Ah Tekir, yaktın beni Tekir, içim 
çok yanıyor Tekir! 

Diye ağlamıgtı ve biliyorum ki Ney. 
zen, kaybolan sevgili Tekiri için hlll 
için için yanmaktadır. 

- Hakkı Süha Gezginin kediyi ne de. 
rece sevdiğini, onun geçen gün bir ga. 
zctede çıkmış upuzun olan kedi yazı
sında belki okumuşsunur.dur. Bu sev
gisinin asıl derecesini siz gidin, bir de 
kendi ağzından dinleyin, şaşarsınız! 

Kurun gazetesi muharrirlerinden 
hassas ruhlu şair Mehmet Selim bu 
son kedi meselesinde blitün tsta.nbul 
kedilerini yazılariyle en çok müdafaa 

eden olmuştur. Bu zayıf, ince yapılı 
çocuğun kediye olan muhabbet ve şef. 
katinin en canlı örneklerinden biri, 
evvelki yaz, matbaada anası öldükten 
sonra öksUz ve sütsüz kalan gayet cı. 
hz bir kedi yavrusunu Beyoğlunda bir 
dul kadına götürüp para mukabilinde 
onu orada emzikle besletmesidir. 

Haberde tarihi yazılariyle tanın.mı§ 
ve şimdi de Dersim mektuplarını neş. 
re başlamış olan Niyazi Ahmedin evin 
deki üç kedi ya,TUsundan biri geçe~ 
gece üst kat pencereden on metre aşa. 
ğıdaki ııokağa düşmüş ve kendisi he
men peşinden koşmuşsa da hayvanı 
düştüğü yerde bulamayınca o gece gö
züne uyku girmemi~.. Fakat, ertesi 
günü, onu dtiştüğil yerden hemen kal. 
dırıp oda.sına alan k~ıki komşu kız, 
yavruyu getirip Niyaziye Yerince beri. 
ki sevincinden hemen evdeki üç yavru. 
lara birer tabak kaymaklı dondurma 
ısmarlamış! 

Matbuat ve edebiyatçılardan kediye 
çok meraklı, kediyi c;ok seven daha 
kimler var. şimdi hatrrlıyamıyorum. 

Halid Fahrinin de dediği gibi Fikrelin 
(Zerreşte) si pek meşhurdur. Ahmet 
Haşimin kedi için yazmış olduğu gün

delik bir gazete yazısı <la henüz ha
tırlardadır. Fikreti pek bilmem ama 
Haşim günü gününe, dakikası daki. 

kas~na uymıyan bir adam olduğu için, 
kedıye dair o kısacık kasidesini yaT
dıktan beş dakika sonra ayni hayvan. 
cığı diliyle bir de hicvetmiştir. 

Gelelim bana: 

' 

Hüseyin Rahmi 

Her neyse, zevk meselesi bu müna.. 
kaşa edilmez! ' 

Sokaklarda.ki aç, biilaç, uyuz, kör, 
~p~l~a gelince, bunlara karşı eziyet • 
sız olUm ayni rahmettir. 

O.mı.an Cemal Kaygılı 

Bugünkü 
radyo 

programı 
1STANBUL: 

18,SO pl&kla dans mustkls!, 19,30 Afrlkıl 
av hatıraları: S. Salflhaddin Cihanoğlu tara. 
tından, 20 Rlfat ve arkadaşları tarafından 
TUrk muıılklal ve halk §&rkıları, 20,30 Ömer 
Rıza t&ra.fmdan &rabça a6ylcv, 20,45 Safiye 
ve arkad&§lan tarafmdan Tilrk muııiklsl ve 
halk ıa.rkılan, (Saat ayarı), 21,15 orkestra 
22,15 ajanı ve borııa haberler, ve ertesi ı;-U. 
nUn programı, 22,30 pllkla sololar, opcrn ve 
operet parçaları. 
PEŞTE: 

18,05 salon orkeatrası, 18,55 konferans, 
19,35 büyük kon.ser, 20,55 konferans, 21,25 
çingene orkestruı, 22,05 haberler, 22,41') 
Otello operaar, gramofonln, lstirahntlerde 
ve en ıonra haberler. 
BELORAD: 

18,25 halk melodileri, 19,05 konser, 11.l,15 
halk ıarkıla.rı, 20,05 Salzburgdan naklen o. 
pcra yayını, 23,05 haberler, gramofon .. 

LONDllA: 
19,05 ha.tlt musiki, 20,05 piyano konseri, 

21,05 revD, 21,05 musiki ve konuşma, 22,05 
oda mustklııl, 22,50 açık bava konseri. 23.SO 
dans orkestraaı, 24,85 hava, haberler, \ ' C sn!. 
re, 24,45 gramofon. 
RO'.\fA: 

18,20 eğlenceli konser, 18.55 karışık ya. 
yın, 2ı,45 karl§ık musiki, 22,05 konser, 2:ı , 

05 !ilmlere dair, 23,15 revU, 23,50 dans mu. 
ıılklsl, lııtirnhatlerde ve sonra haberler. hava. 

\ 

N öbetçl ecza neler 
Bu ak§&m ııehrin muhteli! ııemllerlndo 

nöbetçi olan ccz.ıı.neler şunlardır: 
İstanbul clhetlndekller: 
EmlnönUnde (Hüseyin HUsnU), Bcyazıttıı 

(Bclldı ) , KUçUkpaza.rda (H. Hu\(lıl), Eyüt> 
te (Hikmet Atlamaz), Şehremininde (Ham. 
dil, Karagllmı11ktc {1''uat), Samatyada O'~
ro!Uoı ı , Şehzade başmdıı ( A sat) , A ltsarayd ıı. 
(Etem ]'ertev), Fenerde (Vltn.11), Alemdar. 
da (Ab<!lllkadlr), Bıılnrkliy (Hiltl.1), 
Beyoğlu clhetindekilcr: 
TUnelba§ındıı. (Matlt0,·lç) . YUksckkaldırım 

da (Vin~opulo), Galata.da Topçular cad<lc. 
sinde (Merkeı.l, Tl\ksimdc (Kemal Rebilll, 
Şişlide Osmanbeyde (Şark :Merkez), Kasım. 
pagada ı vaıııf), JJasklS)'<le (Barbut l. Beşik. 
ta~ta (N'all Halit) , Sarıycrde •(Asaf) , 

üskUdar. 1\'.adık!Sy ve Adalardakiler: 
üskUdarda <lttlhatl. l\:adıköyUnde esk1 

ıske'e caddesinde ı SoUryadisl. Y clde~lrme. 
nlnde ıüçlcrl. BllyUkadada (Şinasi Rı::ıa 

Heybelide (Halk), 

Kedi için son zamanlarda en çok 
yazı yazan ben oldum Kedi merakım 1 Göz Hekimi 
ve muhabbetim pek'fa~adır. Dı. Şükrü Ertan 

Peyami S:üa'nın ise kedilerden hiç 
hoşlanmadığı ~eçen gün yazdığı bir Cağaloğlu NuruMmaniye cad, No. 3( 

(Cağalo~lu Eczanesi yanında) 
fıkradan ırnla~ıhyor. Sebebi de kedi 

1 1 

l'elefon. 22566 
muhabbetini şa.rklıla.ra has görmek ••••••••ı•••>IZ•••m 
istemesidir. 



12 HABER - Aksam postası 
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9 ACUSTOS- 1937,,,,,,,,,,/. 

zo Mı d 
Çabuk, ç iğnemeden yemek yiyenler, fazla baha· . e . ratlı ve biberli yiyenler, bilhassa içki içenler mi· l nzze delerini tahriş ederler ve 

Dikkat ve IYl HAZIM ediniz. Ek~ilik' Hazımsı:ıf ık MEVVA TUZU 

HAZIMSIZLICI MiDE EKŞiLiK ve Y~ 
giderir. lNKIBAZl DEFEDER. Bugünden la kJ19' 
MAZON alınız. Hiç bir mümasil müstahza!' cli~vt. 1 
kabul etmez. MAZON isim horoz markasma Jıt•ııh'l 
Üeposu : MAZON ve Boton ecza de~ d 

···:······· ~ .......... ··········· ............ .... .... 
:::: .... 
:::: .... :::: 
:::: .... .... .... .... ... ;, .. , 
:::: 
:::: .... 
:::: :::: :::: .... .... .... .... .... .... 
: :!: 

agırlık baş dönmeleri hissederler 
--·----

YENi HAYAT KARAM ELALARl'nın 
Taklitlerı Çıkmı,~ır. Gerek satıcılarm ve gerek Sayın Halkın 

• 

t\ aramelası alırken AILAMIETO iFA.ROKA mıza 
dikkat ebnelerini dilerim. Umumi deposu: Galata Nec.atibey cad<!eıi No. 92. Telefon 40058. 

Y enipostahane arkasında ~ 

~ 
........... . 
::::::::::: ··········· gi! 

!::: .... 
:::: n:: :t •• . ... ..... ..... . ... .... 
mı 
:::: :::: 
:::: 
:::: 
: ! .. 

"lnıııınuıııı"""•""" "'"""'_. • 

Kl.1 RlJIV doktofll 
" 1 Necaettln Ata••I k•d" 

Her gün ı 6,30 dan 20 yed• aa·ıf 
. .... .. nıaf11' Jtf• 

l .8 1elıde Tayyare apartı••- .. 11ı tıı 

"'" ... l numara 3 de hastalann• ıızD" 

C . .. 1 . 14 den 20 ye 
umartesı gun erı 

'!'uayene parasızdır. . . . ~ 

• 
• •••• •1t:•• =::: ::::::::::: ::::: :::::::::::::::::::::~::··· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• •••••• ••••••••••••••• ••••••••• •• • • • . .............. .. 
: i :: : : .. :: E:tt: :: :: : : :: ::; :: : :: : : :: : ::: :: : : : :: : : : : ::: : : : : :: : i:: :::: :: : :: ::: :: : :: : :: :: : :: : :: : :: : : : :: : :: : : i i i i :: i ::: : i i!: ::: iii :::: i i ii: ::: : ! i ::: : Si i ii i i: i i i :: iSi :: i i: i i:: ::: : : i: i: i i:: i :: : : : i: :: : i:::::::: i::: i:::: i :: : :: : : i: i i i ::: : :: i :: : ., ,1ıırıııııı111111011ııuııı~~nımıtll'NlllH111~ 

~J ı ~ ıınillirill1~ı,~ooınıı~mrııımmm~mı~~mnımını ..,. 

Harbiyede 
Yann akşam ~ ınımnm•mııwınııınııııııınıım\ 1 " 

, E L v C Bahçesinde İ 

'DUO G s. 1 
1 MUALLA DiNÇ SES, Mısır mm yıldızı TAHIVVE MUHAMMED 1 
r-;: sevimli rakkase MEL 1 K E CEM;\ L ve Yavruyu seven diğer arkadaşları İ§tİrakiyle büyük program. ~ 

:~ı~mmıuınmınmııınmnııı~~rnlınımı~nıım~mınnıı~~mmnı~.11ınnıımmııı~~~ _ 1 

1 Necip Bey müstahzera· , 
tı en kibar bayanları 

memnun eder 
VacğDo kıremn ~eceneırn 

cnocıın gd:lızeoueştnırnr--
vce besDeır. 

Kirpik tuvaleti gözlere 
gilzel ilk ve sıhhat verir 

ff.»11J1dıranaııro cnncıın kadife 
1

1 

gftbD yumuşator. DDş 
mact\JJn\YJ cnnşneırn nncn I 

gnlbn lb'>eyaznatoır il ı 

------

Her akşanı 
Memleketin en yüksek sanalkirlar·ıe blrllld' 

• 
1 

TAKSiM 

Yalnız 

Müşterisinin 

:zevkine 

Tel: 43703 

~ ff 
kllıf 

Şeffaf malzemeden yapılan jfl 

mürekkepli J<aleınlerl ıeri ' 1' 
model masa kaletr. . jf,,. 

1 bır aanatin can 1 ., 
denıe~tı . 

Plajlarda Necip Bey yağlı 
kutu kıemi esmeı ıengi 

veı iı • 
hizmet eden işgüzar 

kırtasiyecilerde bulunur. 

Necip sabun ve ru;ıaıı, bir
yantinleı i , pudraları, tıı nah 

THE CONKL•N PEN CO. 

cilaları çok mükemmeldir. 

Galatasaray sergisinde f 
ve Eminönü magazasın l: 
da ve diğer magazalar ' HER BAYAtt 

fch .. 
GUZEL 
BlR SURPRİmİt da bulunur. 

400 top birinci hamur kağıt 57 X82 18 kiloluk beher topu 810 kuruş 
200 top ikinci hamur kağıt 57X82 12 kiloluk beher topu 420 kuruş 
200 top ikinci hamur elvan 57X82 12 kiloluk beher topu 420 kuruı; 
60 top ikinci hamur çift İstanbul 68 X 100 24 kiloluk beher topu 864 kuruş 
75 top birinci hamur zamklı kağıt topu 900 kuruş 
10 kilo b~yaz mürekkeb Kilosu 350 kuruş 

Be:ediye matbaasına lüzumu olan muhtel"f boyda kağıt kapalı zarfla eksilt. 
meye k ::nulmı•ş' ur. Eksi~tme 10.8.907 Salı günü saat 15 de Daimi E ncümen
de y:ıp.lacak~ır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. i stekliler 
2'19'.J numaralı kanunda yazılı vesika vn 461 lira 13 kuruşl uk ilk teminat mak. 
b~·z vrya m-::ktubi'e b "'rab~r teklif mektuplarını havi kapalı z3rflarını yukarda 
yazılı günde f'aat 14 de lmdar Daimi encümene vermelidir ler. Bu saatten sonra 
ver l~cek z2rfüır kabul olunmaz. (B) ('1574) 

-=::::::::::::=:-.:::::r.ns:uaa=r.ıı::ım:ı:n:: 

i! oı, doktoru ss 
:1 k . :: H Necati Pa şı ii 
i
1
! Hastalarım heraün sabah 10 dan ii 

• e •• 
S: ak~am 19 za kadar Karaköy Tünel ii 
i: meydanı Mahmudiye caddesi No. !! .. .. 
H 112 de kabul eder. 5: 
" ~ ii Sah ve cuma günleri saat 14 den :. 
:: :: 
H 18 ze kadar para ızdır. !! 
ii::::::.-:::::::::::::::::-.:::::::::::::::-mn:::::i: 

1 Göz hekimi 
Dr.Muıat Rami Aydın 

Telefon : 41553 

1 
Beyoğlu . Mis sokağı No. 1 5 

,---:---------------- Pazardan manda her gün: öğleden 

Hava Kurumu 
B ···yük Fiyangosu 

4. Üncü keşide 17 Ağustos 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
Bur.dan !.: c.ş '-\ a: 15.CCO, 12.ÇOf!, JO GCO, l i ralık 

ikıamiye . er l e ( ~o.roo ve 10 1 0uı. l i ralı.< 
\ki adet mükafat vardır. 

sonra saat 2 den 6 ya kadar 

Satı.ık ev 
Kadıköyünde, Altıyol ağzında, Dut J 

sokağı::ıda 37 numara. Dört oda, bir 
yemek odaaı, i~i sofa bir mut:ak hü • 
yükçc bir bahçe, elektrik, havaga:zı, ıu ı 
ve ıa:re .•• içindekilere müracaat. 

SAFO 
A. Dode . H. Ri fıtt 

Sayfiyede o kunara k h'Üz.cl 1 

bır roman I' 
V AKIT Kitabevi • 100 kuru~ 1 --

TOLEDO, OHIO, U. S. A. 


